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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 521/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeix una terna per al nomenament d’un magistrat 
o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 284-00048/08
Adopció p. 9

1.15. Mocions

Moció 89/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
decisions del Govern de l’Estat en matèria de telecomunica-
cions i sectors regulats
Tram. 302-00125/09
Aprovació p. 9

Moció 90/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
garantiment de la defensa dels consumidors en situació de 
sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 302-00126/09
Aprovació p. 10

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del 
poble català
Tram. 300-00139/09
Substanciació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
d’aigua i sanejament
Tram. 300-00141/09
Substanciació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre les relacions finance-
res amb l’Administració general de l’Estat
Tram. 300-00146/09
Substanciació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la 
recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714
Tram. 300-00147/09
Substanciació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre la implantació del ma-
crocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 300-00148/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la fun-
ció pública
Tram. 300-00149/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la política general 
d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 300-00150/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la transparència en 
l’ús dels recursos públics
Tram. 300-00151/09
Substanciació p. 11

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el millorament de la liquidació de valors a la Unió 
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es mo-
difica la Directiva 98/26/CE
Tram. 295-00187/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el reciclatge de vaixells
Tram. 295-00189/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 2009/16/CE sobre el control 
dels vaixells per l’estat rector del port
Tram. 295-00190/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les responsabilitats de l’estat del pavelló en matèria de 
control de l’aplicació de la Directiva 2009/13/CE del Consell 
per la qual s’aplica l’acord entre les Associacions d’Arma-
dors de la Comunitat Europea (ECSA) i la Federació Europea 
de Treballadors del Transport (ETF) relatiu al Conveni sobre 
el treball marítim 2006 i es modifica la Directiva 1999/63/CE
Tram. 295-00191/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que 
fa a la posada en el mercat de piles i acumuladors portàtils 
que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèc-
triques sense fil
Tram. 295-00192/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell sobre l’exercici del dret 
a adoptar mesures de conflicte col·lectiu en el context de la 
llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis
Tram. 295-00193/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la garantia de compliment de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc 
d’una prestació de serveis
Tram. 295-00194/09
Coneixement de la proposta p. 12
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre-
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya
Tram. 202-00079/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la publicació de la do-
cumentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en po-
der de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la 
gestió del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució de desacord amb els home-
natges institucionals del Govern de l’Estat i del Congrés dels 
Diputats a Manuel Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Junta de Seguretat de Catalunya per a analitzar la de-
cisió de la Delegació del Govern de l’Estat d’incrementar la 
presència dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya
Tram. 250-00915/09
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar el tall de subministraments bàsics a les famílies 
que no en poden pagar les factures
Tram. 250-00916/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre les gestions per al 
manteniment i la consolidació de l’Espai Mallorca de Barce-
lona i de suport a aquesta entitat
Tram. 250-00921/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la recepció recíproca 
de Televisió de Catalunya i Canal 9 al País Valencià i a Cata-
lunya i sobre l’anul·lació o reducció de la sanció imposada a 
Acció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00924/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’aprovació definitiva 
del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint 
Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-00925/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals adscrits als sectors de Sindicart
Tram. 250-00928/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la tramitació d’un pro-
jecte de llei de caça i l’aprovació d’una normativa que reguli 
la senyalització de les zones de seguretat en les activitats 
cinegètiques
Tram. 250-00929/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic per als municipis de les comarques de Lleida més 
afectades pels robatoris
Tram. 250-00933/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la publicació del pres-
supost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pome-
ra, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància ex-
terna de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes 
places per al 2012
Tram. 250-00939/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del 
delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement de 
la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del 
nivell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrre-
gues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de 
l’Institut Lluís Vives, a València
Tram. 250-00953/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles 
de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i 
el garantiment de la seguretat en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte 
del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació 
sostenible de les zones de regadiu
Tram. 250-00955/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’aturada de la central 
nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a 
l’anàlisi d’observadors externs
Tram. 250-00957/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del conve-
ni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de 
residència i centre de dia de la Plataforma Centre Multiser-
veis d’aquest municipi
Tram. 250-00958/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon institut de Lliçà de Munt
Tram. 250-00959/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció 
de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i 
Plegamans
Tram. 250-00962/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00969/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la 
construcció del nou institut escola
Tram. 250-00971/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
resoldre els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de 
la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les accions davant el 
Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres es-
peculatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la 
inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la publicació de la rela-
ció de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de condicionament de la carretera C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera C-
150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00980/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
Tram. 250-00981/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’ac-
tuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00983/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Gro-
ga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla 
especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats 
socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer 
efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del 
Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Cata-
lana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el traspàs a les co-
munitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques destinada a 
finalitats d’interès social
Tram. 250-00987/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi 
d’impacte ambiental i del projecte de construcció del per-
llongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà 
i Lloreda, a Badalona
Tram. 250-00988/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre la seguretat viària i 
l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres i sobre 
la millora urgent de la circumval·lació de la carretera N-II al 
pas per Figueres
Tram. 250-00989/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospi-
tals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i 
Doctor Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora 
d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Ca-
talunya Nord
Tram. 250-00992/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, 
la integritat física i els drets dels habitants de El Regadío, a 
Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el no-cessament de 
l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig de 
2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la reconversió indus-
trial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies 
renovables
Tram. 250-00995/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aero-
port de Reus
Tram. 250-01070/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera 
nacional A-2
Tram. 250-01071/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’acceleració del peri-
tatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 
a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el funcionament de 
l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
Tram. 250-01073/09
Presentació p. 31

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre l’impuls de la reactivació eco-
nòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la 
qualitat dels serveis públics
Tram. 255-00004/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 32
Propostes de resolució transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris p. 64

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització de 
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya els exercicis 2009 i 2010
Tram. 253-00006/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 280 i 290) p. 66

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de teleco-
municacions i sectors regulats
Tram. 302-00125/09
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el garantiment de la defensa dels consumidors en situa-
ció de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 302-00126/09
Esmenes presentades p. 68

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
la inscripció del Priorat com a paisatge cultural agrari de la 
muntanya mediterrània en la Llista del patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 401-00031/09
Lectura en el Ple p. 69

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de diputats p. 69

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 360/IX, so-
bre la viabilitat d’establir un impost sobre transaccions fi-
nanceres
Tram. 290-00348/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 362/IX, so-
bre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a 
l’activitat surera
Tram. 290-00350/09
Sol·licitud de pròrroga p. 70
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 70

Control del compliment de la Resolució 363/IX, so-
bre la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup de tre-
ball encarregat d’elaborar la normativa europea sobre el vi 
ecològic i sobre la incorporació del tap de suro com a tipus 
de tap preferent
Tram. 290-00351/09
Sol·licitud de pròrroga p. 70
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 70

Control del compliment de la Resolució 364/IX, so-
bre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 
Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i 
sobre les inspeccions de captures il·legals
Tram. 290-00352/09
Sol·licitud de pròrroga p. 70
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 71



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

SUMARI 5

Control del compliment de la Resolució 365/IX, so-
bre les mesures per a la protecció del llentiscle
Tram. 290-00353/09
Sol·licitud de pròrroga p. 71
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 71

Control del compliment de la Resolució 366/IX, so-
bre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, 
relatiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 290-00354/09
Sol·licitud de pròrroga p. 71
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 71

Control del compliment de la Resolució 368/IX, so-
bre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del 
Vallès
Tram. 290-00356/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 369/IX, so-
bre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia, de Girona
Tram. 290-00357/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 370/IX, so-
bre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults 
a Girona
Tram. 290-00358/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 371/IX, so-
bre la creació d’un nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont 
Major, de Girona
Tram. 290-00359/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 372/IX, so-
bre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la zona 
2 i d’un institut al sector de Palau, de Girona
Tram. 290-00360/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 373/IX, so-
bre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de 
Girona
Tram. 290-00361/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 374/IX, so-
bre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pe-
ricot a la zona de Montilivi, de Girona
Tram. 290-00362/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 375/IX, so-
bre l’adscripció dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bones-
valls a la Secció d’Institut Begues
Tram. 290-00363/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 376/IX, so-
bre l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova, de 
Cervelló
Tram. 290-00364/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 377/IX, so-
bre la construcció d’un nou institut a Mollet del Vallès
Tram. 290-00365/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 378/IX, so-
bre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut Medi-
terrània, del Vendrell
Tram. 290-00366/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 379/IX, so-
bre la construcció del nou institut de Lliçà d’Amunt
Tram. 290-00367/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 380/IX, so-
bre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Go-
des i Domènech, del Montmell
Tram. 290-00368/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 381/IX, so-
bre l’execució de la segona fase de les obres de l’Escola 
Parc del Saladar, d’Alcarràs
Tram. 290-00369/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 384/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2011, referent al 
compliment de l’article 35 de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2010
Tram. 290-00370/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 47/IX, sobre 
les relacions i els compromisos institucionals amb els ajun-
taments
Tram. 390-00047/09
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Moció 53/IX, sobre la 
política universitària
Tram. 390-00053/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre 
el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00172/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actu-
ació del Departament durant la jornada de vaga general del 
29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a 
Barcelona en finalitzar la manifestació convocada pels sin-
dicats
Tram. 354-00177/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial 
previst per a la vaga general del 29 de març de 2012
Tram. 354-00180/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van 
tenir lloc a Barcelona durant la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 354-00181/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre les mesures davant la supressió del 
Fons d’acollida, integració i reforç educatiu dels immigrants
Tram. 354-00182/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les negociacions amb representants del grup 
Las Vegas Sands Corporation amb relació al projecte del 
macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 354-00183/09
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les detencions i les 
situacions relatives a la seguretat durant la vaga general del 
29 de març de 2012
Tram. 354-00184/09
Sol·licitud i tramitació p. 79
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra durant les manifestacions del 29 de 
març de 2012
Tram. 354-00185/09
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació creada per 
l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de ser-
veis policials
Tram. 354-00186/09
Sol·licitud i tramitació p. 79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01132/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01133/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01134/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis per la Independència amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01135/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01136/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Este-
ve, professor titular de dret constitucional de la Universitat 
d’Alacant, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01137/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Ma-
rín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01138/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01139/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Quim Brugué, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01140/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, 
professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01141/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jaume Magre, di-
rector de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departa-
ment de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01142/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01143/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió organitzadora de les consultes per la inde-
pendència amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01144/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes po-
pulars no referendàries
Tram. 352-01145/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01146/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01147/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01148/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01149/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, po-
litòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01150/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01151/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01152/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01153/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01154/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Municipis per la Independència amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01155/09
Sol·licitud p. 82
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Proposta de compareixença de Carme Forcadell, 
membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01156/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Luis Aguiar de Lu-
que, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Car-
los III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01157/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Quim Torra, mem-
bre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01158/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Montserrat Guiber-
nau, professora de ciència política al Queen Mary College 
de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01159/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joan Ramon Resi-
na, professor de la Universitat de Standford, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01160/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Carles Boix, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01161/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Hèctor López Bofill, 
professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01162/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01163/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Antoni Abat, profes-
sor de dret constitucional d’Esade, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01164/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Diego Arcos, presi-
dent del Casal Argentí de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01165/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Josep Manel Xime-
nis, alcalde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora 
Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01166/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jordi Molinera, re-
gidor d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01167/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, 
exalcaldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01168/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamo-
ni, impulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica 

Libera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01169/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Gavino Sale, dipu-
tat de Sardenya i impulsor de diverses consultes populars, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01170/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Govern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 352-01171/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Josep Maria Cas-
tellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01172/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Ángel Luis Alonso de 
Antonio, professor titular de dret constitucional de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01173/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, 
president de l’Associació Catalana de Municipis, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01174/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Manuel Bustos 
Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01175/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Esther Mitjans Pere-
lló, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01176/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Muriel Casals i 
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01177/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Antoni Molas i Ca-
sas, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01178/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01179/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01180/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Josep Maria Cas-
tellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01181/09
Sol·licitud p. 85
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Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Mar-
tínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Admi-
nistració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01182/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Óscar Rebollo Izqui-
erdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01183/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Miquel Roca Ju-
nyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01184/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè exposi la política de taxes universitàries
Tram. 356-00581/09
Retirada de la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Territori del Sénia davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informi sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
Tram. 356-00613/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre la política universitària
Tram. 356-00616/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanaci-
ons sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç inter-
nacional d’armes
Tram. 356-00617/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i 
recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 356-00618/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Joan Mateo An-
drés, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre les dades de l’informe PISA
Tram. 356-00619/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Interior perquè informi so-
bre la situació creada per l’aplicació a les competicions es-
portives de la taxa de serveis policials
Tram. 356-00621/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració perquè expliqui el segon estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat «L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el 
marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 356-00622/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’avaluació i el balanç de 
l’aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Eu-
ropea 2002-2011, en el marc de les competències en matè-
ria mediambiental de la Generalitat, i de la participació i les 
aportacions a la formulació del VII Programa de medi ambi-
ent de la Unió Europea 2012-2020, en el tràmit de consulta 

pública i petició d’aportació de propostes a les autoritats na-
cionals i regionals europees
Tram. 356-00623/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives Catalanes davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament 
de la taxa de serveis policials llurs activitats esportives
Tram. 356-00624/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Ciclisme davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la ta-
xa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00625/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Atletisme davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la ta-
xa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00626/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Motociclisme davant la Comis-
sió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00627/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Automobilisme davant la Comis-
sió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00628/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Triatló davant la Comissió d’In-
terior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00629/09
Sol·licitud p. 88

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situa-
ció de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Tram. 355-00110/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 88

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del secretari general del Departa-
ment de Cultura davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb 
relació a l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 357-00282/09
Substanciació p. 88

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2011
Tram. 232-00004/09
Aprovació p. 89

4.90.15. Contractació

Contractació de diverses cobertures d’asseguran-
ces del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/09
Anunci p. 90
Nomenament de la Mesa de contractació p. 91
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 521/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeix una terna per al no-
menament d’un magistrat o magistrada del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 284-00048/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 29, 10.04.2012, DSPC-P 48

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2012, d’acord amb l’article 330.4 de la Llei orgànica 
6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial, i amb l’article 
157 del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix la terna de juristes 
formada per Joan Manel Abril Campoy, Maria Rosa Llà-
cer Matacás i Antoni Vaquer Aloy per a proveir una pla-
ça de magistrat o magistrada de la Sala Civil i Penal del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 89/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les decisions del Govern de l’Estat en 
matèria de telecomunicacions i sectors re-
gulats
Tram. 302-00125/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 29, 11.04.2012, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les decisions del Govern de l’Estat en matèria de tele-
comunicacions i sectors regulats (tram. 302-000125/09), 
presentada pel diputat Oriol Amorós i March, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

(reg. 59928), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 59941) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
60338).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre 
les mesures necessàries per a garantir que les tasques que 
fins ara ha exercit la Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions (CMT) es puguin continuar exercint des de 
Barcelona i a fixar-se, en aquesta negociació, els objec-
tius següents:  

a) Aconseguir que la seu actual de la CMT a Barcelo-
na esdevingui la Direcció General de Mercats de Tele-
comunicacions i Audiovisuals, amb capacitat decisòria i 
reguladora efectiva, integrada en la Comissió Nacional 
de Mercats i Competència (CNMC) en el cas que pros-
peri l’avantprojecte de llei espanyola de creació d’aquest 
organisme.

b) Mantenir les competències que actualment exerceix 
la CMT per tal que la futura Direcció General de Mer-
cats de Telecomunicacions i Audiovisuals pugui exercir 
les seves tasques d’una manera eficaç i efectiva, i amb 
la necessària independència. Addicionalment, per a apro-
fitar-ne les sinergies i augmentar-ne l’eficiència regula-
dora, s’hi han d’incloure les competències en matèria 
d’audiovisual, seguint la tendència de convergència amb 
Europa.

c) Procurar que el futur consell del nou organisme que 
es creï si prospera l’avantprojecte de llei espanyola tin-
gui assignats membres especialitzats del consell únic en 
l’àmbit de les telecomunicacions i l’audiovisual, per a fo-
namentar les decisions de la Direcció General de Mer-
cats de Telecomunicacions i Audiovisuals.

d) Procurar que el Govern de l’Estat desplegui l’article 
182.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que esta-
bleix que la Generalitat designa o participa en els proces-
sos per a designar els membres, entre altres organismes, 
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, i de 
l’organisme que eventualment el substitueixi. 

e) Mantenir intacta la plantilla de treballadors de la CMT 
a Barcelona, especialment en les àrees d’anàlisi tècnica i 
jurídica de mercats i de relació amb organismes interna-
cionals homologables de manera que conservi el bagatge 
de coneixement assolit, la pèrdua del qual seria del tot 
ineficient.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 90/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la defensa dels con-
sumidors en situació de sobreendeutament 
i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 302-00126/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 29, 11.04.2012, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment de la defensa dels consumidors en situa-
ció de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge (tram. 
302-00126/09), presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 60337) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
60339).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exercir totes les seves competències, tant en l’àmbit 
legislatiu com en l’executiu, per a garantir la protecció 
dels consumidors en la contractació de crèdits o préstecs 
hipotecaris i pal·liar-los els efectes del sobreendeutament 
i la pèrdua de l’habitatge habitual a conseqüència de les 
execucions dels contractes.

b) Presentar-li, en el termini de dos mesos, un pla d’actu-
ació en què es detallin les mesures legislatives i els pro-
grames d’actuació que impulsarà per a garantir la pro-
tecció dels consumidors, amb el calendari d’aplicació 
explicitat.

c) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, per tal de garantir la 
protecció dels consumidors en la contractació de crèdits 
o préstecs hipotecaris i pal·liar-los els efectes del sobreen-
deutament i la pèrdua de l’habitatge habitual.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el dret a deci-
dir del poble català
Tram. 300-00139/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda l’11.04.2012 (DSPC-P 
49).

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures d’aigua i sanejament
Tram. 300-00141/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-
P 48).

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
financeres amb l’Administració general de 
l’Estat
Tram. 300-00146/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-
P 48).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a la recuperació de la memòria de la Ca-
talunya del 1714
Tram. 300-00147/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-
P 48).
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Interpel·lació al Govern sobre la implantació 
del macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 300-00148/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-
P 48).

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la funció pública
Tram. 300-00149/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-
P 48).

Interpel·lació al Govern sobre la política ge-
neral d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 300-00150/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda l’11.04.2012 (DSPC-P 
49).

Interpel·lació al Govern sobre la transparèn-
cia en l’ús dels recursos públics
Tram. 300-00151/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda l’11.04.2012 (DSPC-P 
49).

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre el millo-
rament de la liquidació de valors a la Unió 
Europea i els dipositaris centrals de valors 
i pel qual es modifica la Directiva 98/26/CE
Tram. 295-00187/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre el reciclat-
ge de vaixells
Tram. 295-00189/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de la Directiva 2009/16/CE sobre el control 
dels vaixells per l’estat rector del port
Tram. 295-00190/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre les res-
ponsabilitats de l’estat del pavelló en matè-
ria de control de l’aplicació de la Directiva 
2009/13/CE del Consell per la qual s’aplica 
l’acord entre les Associacions d’Armadors 
de la Comunitat Europea (ECSA) i la Fede-
ració Europea de Treballadors del Transport 
(ETF) relatiu al Conveni sobre el treball ma-
rítim 2006 i es modifica la Directiva 1999/63/
CE
Tram. 295-00191/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica 
la Directiva 2006/66/CE, relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumu-
ladors, pel que fa a la posada en el mercat 
de piles i acumuladors portàtils que contin-
guin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines 
elèctriques sense fil
Tram. 295-00192/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Consell 
sobre l’exercici del dret a adoptar mesures 
de conflicte col·lectiu en el context de la lli-
bertat d’establiment i la lliure prestació de 
serveis
Tram. 295-00193/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la ga-
rantia de compliment de la Directiva 96/71/
CE, sobre el desplaçament de treballadors 
efectuat en el marc d’una prestació de ser-
veis
Tram. 295-00194/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60638).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-
ria, al treball autònom, al treball autònom 
dependent i a la petita i microempresa de 
Catalunya
Tram. 202-00079/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 60543); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (rg. 60639).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la documentació relacionada amb el cop 
d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, 
el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09

Esmenes presentades
Reg. 58345 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58345)

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«De tot el text de la Proposta de resolució.»

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del naixement i la mort de Joan Fuster i 
la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09

Esmenes presentades
Reg. 58828 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58828)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 1

«1. Commemorar durant l’any 2012 el cinquantenari de 
l’aparició de l’obra de Joan Fuster Nosaltres, els valen-
cians.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

2. Col·laborar en l’edició i difusió de l’obra Viatge pel meu 
país que s’està preparant com a homenatge a la figura de 
Joan Fuster així com a la seva obra a i les seves idees.
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Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

«3. Proposar que la Institució de les Lletres Catalanes 
promogui o col·labori en actes en record a Joan Fuster 
durant l’any 2012.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla i el finançament i la gestió del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09

Esmenes presentades
Reg. 58829 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58829)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

1. Recuperar l’aportació que la Generalitat de Catalunya 
transferia al Gran Teatre del Liceu el 2010 per tal de poder 
garantir la seva activitat ordinària, l’estabilitat de la planti-
lla i el prestigi internacional d’aquest equipament.

Apartats 2 i 3

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Als punts 2 i 3 en un únic punt 2 

«2.Convocar una reunió del Patronat de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, que estudiï noves formes de gover-
nança de la institució lírica que garanteixi la seva viabi-
litat fent-la més eficient i transparent en la seva gestió i 
que, una vegada retirat l’ERO, treballi per la redacció i 
aprovació d’un nou contracte programa.»

Apartat 4

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 4 que passa a ser el punt 3

«3.Establir, en el marc de l’Acord Nacional per la Cultu-
ra, un posicionament en relació amb el mapa d’equipa-
ments culturals de Catalunya. I, treballar en la constitu-
ció d’una nova relació amb l’Administració General de 
l’Estat que asseguri els recursos suficients per garantir la 
viabilitat dels diferents equipaments culturals de Catalu-
nya de caràcter nacional.»

Proposta de resolució de desacord amb els 
homenatges institucionals del Govern de 
l’Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel 
Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09

Esmenes presentades
Reg. 58346 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58346)

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«De tot el text de la Proposta de resolució.»

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalu-
nya per a analitzar la decisió de la Delegació 
del Govern de l’Estat d’incrementar la pre-
sència dels cossos i les forces de seguretat 
de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00915/09

Esmenes presentades
Reg. 58379, 58825 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58379)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. A continuar i intensificar la col·laboració amb el Mi-
nisteri de l’Interior i el Ajuntaments per tal que l’actuació 
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dels diferents cossos policials a Catalunya, exercint ca-
dascun les competències que tenen legalment atribuïdes, 
garanteixi la seguretat i la llibertat dels ciutadans de Ca-
talunya»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«2. A defensar les competències del Cos de Mossos d’Es-
quadra definides en l’Estatut d’Autonomia enfront de 
qualsevol intent de la Delegació del Govern central a Ca-
talunya de qüestionar-les.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58825)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. A convocar en el termini de 6 mesos una reunió de la 
Junta de Seguretat de Catalunya per analitzar i tractar 
totes aquelles qüestions que afectin a la seguretat de Ca-
talunya.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar el tall de subministra-
ments bàsics a les famílies que no en poden 
pagar les factures
Tram. 250-00916/09

Esmenes presentades
Reg. 58839 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 11.04.2012

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 58839)

Punt 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Sol·licitar al Govern de l’Estat promoure, mitjançant 
acords o convenis amb les companyies de subministra-
ment de gas i electricitat, línies d’ajut o descomptes molt 
significatius a la cobertura del cost dels consums mínims 
vitals d’energia, com les ja existents del «bono social» en 
el sector elèctric, encaminades a minimitzar els costos 
energètics dels usuaris amb necessitats d’ajuts d’urgèn-
cia social».

Punt 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Vetllar, amb el conjunt de les administracions, per tal 
d’evitar el tall de subministres als domicilis de famílies o 
persones físiques que estan en una situació de necessitat 
urgent».

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09

Esmenes presentades
Reg. 58833 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58833)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«1. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Parlavà per al finançament de les 
places d’escola bressol i a prendre mesures per evitar que 
es tornin a reproduir els endarreriments en aquesta qües-
tió; sobretot amb els municipis petits, que tenen un escàs 
marge de maniobra.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

«2. Assegurar el pagament en aquest exercici pressupos-
tari de les quantitats degudes per la Generalitat als ajun-
taments corresponents als curs 2010-2011, i elaborar un 
calendari pel que fa al pagament de les quantitats corres-
ponents al curs 2011-2012, una vegada escoltada la Co-
missió Mixta Generalitat - entitats municipalistes.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Escola de Can Periquet, a Palau-
solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09

Esmenes presentades
Reg. 57359 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57359)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a la construcció del centre educatiu Institut-Escola 
de Can Periquet per tal que el centre educatiu estigui en 
funcionament el curs 2013-2014.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. de d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 2

«El Parlament insta el Govern que en el curs 2013-2014 
torni a obrir matrícula de P3.»

Proposta de resolució sobre les gestions per 
al manteniment i la consolidació de l’Espai 
Mallorca de Barcelona i de suport a aques-
ta entitat
Tram. 250-00921/09

Esmenes presentades
Reg. 58830 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58830)

Apartats 2 i 3

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Als punts 2 i 3 en un únic punt 2

«2. Reconeix el paper de la difusió de la cultura de les 
Illes Balears a Barcelona i Catalunya.»

Apartat 4

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 4 que passa a ser el punt 3

«3. Insta el Govern de la Generalitat a continuar col-
laborant, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
amb el projecte de l’Espai Mallorca. »

Proposta de resolució sobre la recepció re-
cíproca de Televisió de Catalunya i Canal 9 
al País Valencià i a Catalunya i sobre l’anul-
lació o reducció de la sanció imposada a Ac-
ció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09

Esmenes presentades
Reg. 58831 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58831)

Apartat 4

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 4

«4. Insta al Govern a realitzar totes les gestions possi-
bles davant de les institucions competents per a sol·licitar 
l’anul·lació o la reducció al mínim de les sancions impo-
sades a l’associació Acció Cultural del País Valencià, i 
que estan ajudant a sufragar milers i milers de ciutadans 
i ciutadanes.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou institut escola a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 250-00924/09

Esmenes presentades
Reg. 58834, 58981 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58834)

Apartat 3

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«3. Determinar una solució d’ubicació provisional, con-
juntament amb l’ Ajuntament, per al curs 2012-2013, per 
assegurar la oferta d’ensenyament secundari a Sant Joan 
de les Abadesses, mentre no es disposa del nou centre 
educatiu.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58981)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació de-
finitiva del projecte i la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la 
Granada
Tram. 250-00925/09

Esmenes presentades
Reg. 58835, 58980 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58835)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a aprovar definitivament el projecte del nou edifici 
de l’escola Jacint Verdaguer del municipi de La Granada, 
així com la dotació específica per a la licitació, adjudica-
ció i posterior inici de les obres per tal que la nova escola 
estigui en funcionament el més aviat possible»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58980)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un cens de professionals adscrits als sec-
tors de Sindicart
Tram. 250-00928/09

Esmenes presentades
Reg. 58832 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamen tari de Conver-
gència i Unió (reg. 58832)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar jurídicament el projecte de cens de 
professionals adscrits al sector de la creació i, en cas que 
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no vulneri la normativa relativa a protecció de dades, es-
tudiar la seva viabilitat d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries. »

Proposta de resolució sobre la tramitació 
d’un projecte de llei de caça i l’aprovació 
d’una normativa que reguli la senyalització 
de les zones de seguretat en les activitats 
cinegètiques
Tram. 250-00929/09

Esmenes presentades
Reg. 58823 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 11.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58823)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
durant l’any 2012, els treballs preparatoris per avaluar 
i valorar l’oportunitat d’elaboració d’un projecte de llei 
tenint en compte l’actual conjuntura econòmica, social i 
agroambiental a Catalunya i considerant les legislacions 
vigents en altres comunitats autònomes en aquesta matè-
ria, i les dificultats que les seves aplicacions estan gene-
rant actualment.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic per als municipis de les 
comarques de Lleida més afectades pels ro-
batoris
Tram. 250-00933/09

Esmenes presentades
Reg. 58377, 58826 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58377)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. Incloure dins del programa operatiu específic “Món 
rural” un pla específic per les comarques de Lleida per 
garantir la seguretat en aquests municipis, tot aplicant les 
mesures adequades per assolir els objectius que el pro-
grama operatiu defineix.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Avaluar i millorar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb els ciutadans 
per contribuir a millorar la seguretat en l’àmbit rural.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«[...] municipis més afectats, tot participant, quan sigui 
convidat, en les juntes locals de seguretat de les àrees bà-
siques policials més afectades pels delictes i faltes come-
sos en l’àmbit rural, i consensuar-hi els mecanismes per 
garantir la seguretat en aquest àmbit.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 4

«4. Definir les regions policials on és necessària la cre-
ació d’una unitat específica per a lluitar contra la de-
linqüència en l’àmbit rural, dins del programa operatiu 
específic “Món rural” i establir un calendari de planifi-
cació de subcomissaries en les àrees bàsiques policials de 
l’àmbit que ho requereixin.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 5

«5. Avaluar i millorar els recursos humans i materials, 
els serveis policials i els plans del Mossos d’Esquadra per 
a garantir la seguretat en l’àmbit rural, i definir el nom-
bre d’agents que s’hi destinaran provinents de la vint-i-
cinquena promoció dels Mossos d’Esquadra l’octubre del 
2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58826)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1.Desenvolupar plenament el programa operatiu especí-
fic «Món rural» i,  incorporar-hi, en el cas que siguin ne-
cessàries, les mesures de reforç adequades per a assolir 
els objectius que el programa defineix.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Avaluar i millorar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb els ciutadans 
per a contribuir a millorar la seguretat en l’àmbit rural.»

Proposta de resolució sobre la publicació 
del pressupost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09

Esmenes presentades
Reg. 57341 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 57341)

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt 3

«Reclamar, al govern espanyol, la publicació de totes i 
cadascuna de les partides dels “pressupostos generals 
del Estado” destinades a la preservació, promoció i di-
vulgació de la llengua castellana. Aquest informe haurà 
de desglossar l’import per ministeris, programes, transfe-
rències i activitats.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 4

«Reclamar al govern de l’Estat Espanyol que publiqui el 
desglossat del pressupost que, des de l’Instituto Cervan-
tes (que, l’any 2010, pujava a 103.387 milers d’euros) o 
des de qualsevol altre organisme, es destina a la preser-
vació, promoció o divulgació de la llengua castellana a 
l’exterior.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

D’un nou punt 5

«Reclamar al govern de l’Estat Espanyol que publiqui to-
ta la normativa espanyola vigent (des de lleis fins a ordres 
o reial decrets) que imposa i/o exigeix la llengua castellà 
en qualsevol àmbit.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

D’un nou punt 6

«Reclamar al govern de l’Estat Espanyol que publiqui el 
pressupost destinat a la promoció, difusió i/o divulgació 
de les llengües diferents del castellà.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la Llar 
d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09

Esmenes presentades
Reg. 58836 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58836)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
un estudi sobre les necessitats de manteniment de la llar 
La Pomera de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), de ti-
tularitat del Departament d´Ensenyament, inclòs dins el 
procés d´adopció de les disposicions pertinents per adap-
tar progressivament l´organització i funcionament de les 
llars d´infants i escoles bressol i en el context de la pla-
nificació del pressupost anual d´actuacions i reforma de 
centres docents de Catalunya, d´acord amb les disponibi-
litats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei 
de vigilància externa de les presons i sobre 
la convocatòria de cinc-centes places per al 
2012
Tram. 250-00939/09

Esmenes presentades
Reg. 58378 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58378)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1.El Parlament de Catalunya reconeix la tasca del Cos-
sos i Forces de Seguretat per garantir la seguretat pública 
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i les llibertats dels ciutadans i la contribució dels serveis 
de vigilància i seguretat privades que tenen la considera-
ció, d’acord amb la legislació vigent, d’activitats comple-
mentàries i subordinades respecte a les de la seguretat 
pública.  

En aquest sentit, les empreses i el personal de seguretat 
privada tenen l’obligació especial d’auxiliar a les Forces 
i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seves funcions, 
de prestar col·laboració i de seguir les seves instruccions 
en relació a les persones, els béns, establiments o vehicles 
dels que tinguin atribuïdes la seva protecció, vigilància o 
custòdia.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Instar el Govern de la Generalitat a presentar, davant 
de la Comissió d’Interior, sobre la viabilitat jurídica, eco-
nòmica i operativa de la substitució, total o parcial, del 
Cos de Mossos d’Esquadra per serveis privats de segu-
retat en la vigilància perimetral externa de les presons a 
Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
zones agrícoles del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09

Esmenes presentades
Reg. 58827, 58982 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58827)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Desenvolupar plenament el programa operatiu específic 
«Món rural» i,  incorporar-hi, en el cas que siguin neces-
sàries, les mesures de reforç adequades per a assolir els 
objectius que el programa defineix.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58982)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Desenvolupar plenament el programa operatiu «Món 
rural» incloent de manera especial un pla específic per 
a la zona del delta de la Tordera, per garantir la segure-
tat d’aquest paratge i de tots aquells indrets de Catalunya 
que es trobin en una situació similar; aplicant les mesures 
adequades per assolir els objectius que el programa ope-
ratiu defineix. 

2. Avaluar i millorar els recursos humans i materials (ser-
veis policials i plans operatius dels Mossos d’Esquadra).

3. Localitzar i definir aquelles zones que requereixen la 
creació d’una unitat policial que garanteixi la seguretat i 
que lluiti contra la delinqüència i els robatoris. 

4. Realitzar una planificació i una organització de les 
subcomissaries de l’àmbit rural. 

5. Avaluar i millorar les relacions de col·laboració amb 
professionals de la seguretat privada o els mateixos ciu-
tadans. 

6. Participar en les juntes locals de seguretat de les àre-
es afectades i trobar conjuntament amb els perjudicats la 
solució idònia per a garantir la seguretat.» 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09

Esmenes presentades
Reg. 58837, 58979 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58837)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

1. Acceptar definitivament els terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Canovelles, així que l’Ajuntament formalitzi els 
tràmits de cessió, per tal que el Departament d’Ensenya-
ment procedeixi a la construcció del centre d’educació 
infantil i primària Els Quatre Vents.

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2. Agilitzar al màxim, un cop recepcionat el solar, els 
tràmits per iniciar els treballs de redacció del projecte 
constructiu del centre d’educació infantil i primària Els 
Quatre Vents a Canovelles.»
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Apartat 3

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

«3. Incloure, el més aviat possible, en el Projecte de llei 
dels Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2013 la 
licitació i la construcció del centre d’educació infantil i 
primària Els Quatre Vents a Canovelles.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58979)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la funció cohesiva de l’oferta audio-
visual de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del ni-
vell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09

Esmenes presentades
Reg. 58852 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCMA, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58852)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De l’apartat 2

«2. Proposar a la CCMA que no contempli la reducció de 
la publicitat a Catalunya Ràdio fins que no se superi l’ac-
tual període de crisi econòmica i que reforci la captació 
de publicitat a Televisió de Catalunya».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De l’apartat 3

«3. Adequar l’aportació pressupostària del Govern a la 
concreció del nou contracte programa»

Proposta de resolució sobre el rebuig a les 
càrregues policials durant les mobilitzacions 
dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a Va-
lència
Tram. 250-00953/09

Esmenes presentades
Reg. 58380 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58380)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. Mostra el seu suport a l’actuació dels Cossos i For-
ces de Seguretat quan garanteixen l’exercici del dret de 
manifestació i reunió dels ciutadans, d’acord amb el que 
preveu la legislació vigent, així com la seva seguretat i 
llibertat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Insta el Govern de la Generalitat per tal que demani al 
Ministre de l’Interior que en l’actuació del diferents cossos 
policials evitin l’actuació vandàlica i/o contrària al Codi 
Penal d’aquelles persones que, de forma individual o col-
lectiva, aprofiten les manifestacions i/o concentracions per 
realitzar comportaments incívics i/o delictius.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Insta el Govern de la Generalitat per tal que l’actua-
ció del Cos de Mossos d’Esquadra eviti l’actuació vandà-
lica i/o contrària al Codi Penal d’aquelles persones que, 
de forma individual o col·lectivament, aprofiten les ma-
nifestacions i/o concentracions per realitzar comporta-
ments incívics i/o delictius.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 4

«4. Rebutja la deslegitimació que diversos colectius 
i/o persones duen a terme de forma sistemàtica davant 
de qualsevol actuació de les diferents policies adreça-
da a garantir l’exercici del dret de manifestació, exercit 
d’acord amb la legislació vigent, i la seguretat i llibertat 
dels ciutadans»
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Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius i controls dels Mossos d’Esqua-
dra per a vigilar els vehicles de transport de 
mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de 
la il·luminació i el garantiment de la seguretat 
en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’agilitació del 
projecte del canal Segarra-Garrigues i les 
mesures per a l’ampliació sostenible de les 
zones de regadiu
Tram. 250-00955/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la situació de 
les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
la central nuclear d’Ascó fins que les instal-
lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observa-
dors externs
Tram. 250-00957/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
conveni signat el 2011 amb la Fundació Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consor-
ci de serveis a les persones i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a concertar no-
ves places de residència i centre de dia de 
la Plataforma Centre Multiserveis d’aquest 
municipi
Tram. 250-00958/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon institut de Lliçà de 
Munt
Tram. 250-00959/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre l’inici de la 
construcció de l’Institut Escola El Calderí a 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Ba-
dalona
Tram. 250-00961/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola de Can Pe-
riquet, de Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00962/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de 
Tarragona
Tram. 250-00964/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del complement educatiu per a la manuten-
ció dels infants acollits
Tram. 250-00967/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitat-
ges del 2012
Tram. 250-00968/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00969/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00970/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte 
educatiu i sobre la construcció del nou ins-
titut escola
Tram. 250-00971/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les actuaci-
ons per a resoldre els problemes d’ús de les 
instal·lacions del casal de la Florida, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre les accions da-
vant el Govern de l’Estat perquè reguli les 
inversions financeres especulatives sobre 
béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis 
forestals
Tram. 250-00974/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i la inclusió del pressu-
post d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
la relació de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sani-
taris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de condicionament de la carretera 
C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la signatura del 
conveni de cessió del tram de travessia ur-
bana de la carretera C-150a al nucli de Mata, 
a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00980/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les places de llar d’infants de l’Ajunta-
ment de Porqueres
Tram. 250-00981/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la subvenció 
per a l’actuació «Base del piragüisme», de 
l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la 
Canonja
Tram. 250-00983/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 146/2010, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les re-
serves naturals parcials de la Font Groga i de 
la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració 
del Pla especial de protecció del medi natu-
ral i el paisatge del Parc Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute de la Generalitat amb les administra-
cions locals, les entitats socials sense ànim 
de lucre i les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00985/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a fer efectives les recomanacions i conclusi-
ons de l’Informe del Síndic de Greuges rela-
tiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el traspàs a les 
comunitats autònomes de l’assignació tribu-
tària del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques destinada a finalitats 
d’interès social
Tram. 250-00987/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de 
construcció del perllongament de la línia 1 
del metro fins als barris de Montigalà i Llore-
da, a Badalona
Tram. 250-00988/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la seguretat vi-
ària i l’anàlisi de l’increment de la mortalitat 
a les carreteres i sobre la millora urgent de 
la circumval·lació de la carretera N-II al pas 
per Figueres
Tram. 250-00989/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament continuat del servei d’he-
modinàmica als hospitals Joan XXIII de Tar-
ragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor 
Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro al Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’execu-
ti l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la 
Bressola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el respecte a la 
vida, la integritat física i els drets dels habi-
tants de El Regadío, a Guatemala, i del coo-
perant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre el no-cessa-
ment de l’emissió de Televisió de Catalunya 
per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el ga-
rantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.

Proposta de resolució sobre la reconversió 
industrial de la central tèrmica de Cercs en 
un parc d’energies renovables
Tram. 250-00995/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60515); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60640).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2012 al 16.04.2012).

Finiment del termini: 17.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra per a 
Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 58774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Oriol Amorós i March, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius
La demarcació de Girona té, actualment, nou comissa-
ries arreu del territori i deu oficines policials. D’aques-
tes deu oficines, una d’elles està situada a al municipi de 
Llançà, però només està oberta en període d’estiu.

De manera reiterada, els municipis fronteres amb l’Estat 
francès han reivindicat una major presència policial atès el 
major volum d’inseguretat ciutadana motivada per causes 
singulars de la zona. Una d’aquestes causes, a tall d’exem-
ple, és l’estació de tren de Portbou. El fet que aquesta es-
tació sigui terminal per a trens catalans i francesos que 
no tenen correspondència horària, comporta la presència 
temporal de persones que en ocasions han causat proble-
mes en el municipi, com han anat denunciant els alcaldes.

En aquests moments, quan l’oficina de Llançà està tanca-
da fora de l’horari d’estiu, el servei l’han d’atendre unitats 
dels mossos vingudes de Figueres o de Roses i això pro-
voca que l’arribada al municipi de Portbou sigui d’entre 
quaranta i seixanta minuts, un temps massa excessiu per 
poder atendre amb satisfacció els problemes de seguretat 
ciutadana que es produeixen.

La confluència de factors com és l’estació de tren, la ma-
jor població en època estiuenca i la situació fronterera de 
Portbou i Llançà són determinants per a crear majors ca-
sos d’inseguretat ciutadana i per a justificar la necessitat 
d’atendre les demandes d’aquest territori.

Aquestes demandes han estat sempre l’augment de les do-
tacions de mossos d’esquadra en aquesta zona i això pot 
passar, considerem, per la creació d’una nova comissaria 
dels Mossos d’Esquadra conjunta entre Llançà i Portbou i 
la corresponent dotació de mitjans tècnics i humans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. A projectar i calendaritzar la creació d’una nova co-
missaria dels Mossos d’Esquadra conjunta als municipis 
de Llançà i Portbou.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012

Pere Bosch Cuenca Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 59220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlamento

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido 
en los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Empresa y Ocupación.

Exposición de motivos

Las previsiones presupuestarias del año en curso ponen 
en peligro el pago de la nómina mensual de la Renta Mí-
nima de Inserción a partir del mes de octubre. Los 100 
millones de euros destinados en el Presupuesto de la Ge-
neralitat para 2012 pueden no ser suficientes para hacer 
frente al pago de esta prestación básica para casi 25.000 
ciudadanos catalanes, cuyo coste estimado son unos 132 
millones de euros.

Por estos motivos, el Subgrupo Parlamentario de Ciuda-
danos presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar el 
pago de la RMI a todos los beneficiarios de esta presta-
ción durante todo el ejercicio presupuestario de 2012

2. Evaluar y dar respuesta a los 10.000 expedientes pen-
dientes de resolución desde mayo de 2011

3. Dejar de considerar la RMI como un derecho suje-
to a disponibilidades presupuestarias o a coyunturas 
económicas determinadas, y tratarla como un derecho 
universal y como un instrumento de inserción mediante 
un tratamiento integral y no discriminatorio.

4. Reforma el sistema de tratamiento de la prestación, a 
fin de destinar a la RMI una partida abierta en el Presu-
puesto anual de la Generalitat, en la cual se van añadien-
do recursos en función de las necesidades y del número 
de beneficiarios de dicha prestación

5. Tomar en consideración las conclusiones y recomenda-
ciones del dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es, que establecen que el Govern no puede dejar fuera de 
la RMI a los solicitantes que reúnen todos los requisitos 
para recibir esta prestación

6. Prestar especial atención a determinados colectivos, 
como los parados de larga duración, y promover medidas 
especiales para su plena integración laboral 

Palau del Parlament, 3 de abril de 2012

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Es-
tratègica de l’Aeroport de Reus
Tram. 250-01070/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 59224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’aeroport de Reus està situat en els municipis de Reus i 
Contantí amb una afectació gairebé similar. En especial, 
una vegada s’hagi desenvolupat les directrius establertes 
al Pla Director aprovat pel Ministeri de Foment per l’or-
dre FOM/2616/2006, de 13 de juliol.

La importància dels sistema aeroportuari (Clau AP) que-
da reflectida en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de 
Constantí, aprovat per la comissió Territorial d’Urbanis-
me de Tarragona en la sessió de 9 de Juliol de 2008, i pu-
blicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
el 20 de gener de 2009 (núm. 5300). A l’esmentat POUM 
es delimiten totes les zones, els subsistemes, les protecci-
ons i les àrees d’influència que determina el Pla Director.

Es pot observar la importància que representa l’esmentat 
aeroport internacional pel municipi de Constantí (zona de 
protecció del Sistema General Aeroportuari, coordinació 
d’accessos, serveis i infraestructures, àrea d’afectació del 
sistema aeroportuari, servituds aeronàutiques, etc.

La Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la 
Generalitat de Catalunya li corresponen les funcions de 
planificació, la coordinació, l’execució i el seguiment de 
la política de Ports, Aeroports i costes que siguin de la 
seva competència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat de Catalunya a: 

– Incorporar a l’Ajuntament de Constantí com a nou 
membre de la Taula estratègica de l’Aeroport de Reus, ja 
que més d’un 40% dels terrenys que ocupa aquest aero-
port es troben dins el terme municipal d’aquest municipi 
del Tarragonès.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 durant les obres de desdo-
blament de la carretera nacional A-2
Tram. 250-01071/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 59225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenbilitat.

Exposició de motius

El desdoblament de la carretera nacional A2, al seu pas 
per les comarques gironines, és una de les principals re-
ivindicacions i necessitats del territori, si no la primera. 
Les obres de desdoblament de la carretera entre Tordera 
i fins la frontera francesa estan totalment aturades des de 
fa tres anys i l’estat de la via és deplorable i amb un grau 
de perillositat molt elevat.

Els efectes econòmics negatius que està tenint per a 
l’economia gironina l’absència d’una carretera desdobla-
da també han estat denunciats per diferents associacions 
representatives del sector de transport de mercaderies per 
carretera.

La manca d’una via ràpida i gratuïta de comunicació vi-
ària ha causat i està causant un greu perjudici a les co-
marques gironines, als seus residents i la seva economia, 
i també a l’economia de tot el país. Aquesta situació es 
torna molt més greu si prenem en consideració el greuge 
comparatiu que representa amb altres territoris de l’Es-
tat.

El greuge comparatiu és una dada inqüestionable sobre la 
trista realitat en la que ens trobem: dels 780 quilòmetres 
totals de l’A2, els trams desdoblats entre Madrid i Catalu-
nya suposen el 75%; entre Lleida i Tordera els trams des-
doblats suposen el 74% i a les comarques gironines sols 
s’ha desdoblat un 8% dels seus 101,04 quilòmetres entre 
Tordera i la frontera francesa.

Una possible mesura per a minimitzar aquests greus im-
pactes, apuntada des de molts sectors i mentre duri la pa-
ralització de les obres de desdoblament de la carretera 
nacional és la gratuïtat de l’autopista AP7 que discorre 
paral·lela al traçat de la primera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

– Exigir al Ministerio de Fomento la gratuïtat de l’auto-
pista AP7, en el seu tram de Maçanet de la Selva fins a 
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la frontera francesa, mentre durin les obres de desdobla-
ment de la carretera nacional A2.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’acceleració del 
peritatge dels danys causats per les obres de 
la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 59919 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 14 de setembre de 2011 es va aprovar en la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat la resolució 245/IX del Parla-
ment de Cata¬lunya, sobre les afectacions causades per 
les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf).

Aquesta resolució, entre d’altres punts, instava el Go-
vern a col·laborar en l’encàrrec d’un peritatge indepen-
dent dels danys de les obres de la carretera C-15 mitjan-
çant el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, tal com es va 
com¬prometre a fer l’Ajuntament de Canyelles.

Aquest peritatge s’ha encarregat al Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i s’ha assignat per insaculació un únic perit 
per dur a terme més de 164 peritatges, i que du a terme 
un peritatge per setmana.

De no reforçar els recursos pericials o incrementar el 
nombre de peritatges per setmana, els peritatges no con-
clouran abans de tres anys, i es produirà una situació 
d’indefensió de les persones afectades atès que l’any 2015 
quedarà prescrita la via contenciosa administrativa atès 
que els danys es van notificar l’any 2010.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a intervenir per incrementar els efectius pericials i 
accelerar el ritme dels peritatges independents dels danys 
de les obres de la C-15 mitjançant el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya per tal que concloguin en un termini 

raonable de temps i suficient per garantir la seguretat ju-
rídica de les persones afectades.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment de l’institut Leonardo da Vinci, a Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i sobre 
la data de construcció del nou centre
Tram. 250-01073/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 59920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius
L’institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, si-
tuat a la carretera de Sant Cugat a Rubí, és un centre on 
es fan tres línies d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius de 
grau mitjà i superior que està pendent de canvi d’ubicació 
per ampliar l’oferta, millorar les instal·lacions existents 
i la comunicació en transport públic. El centre té molts 
anys i no han rebut les obres de manteniment necessàries 
a l’espera de la nova construcció.

Les obres de construcció del nou institut Leonardo da 
Vinci, a tocar de l’estació de Volpelleres, estava previst 
que estiguessin a punt per al curs 2011-2012 amb capaci-
tat per a 800 alumnes i quatre línies d’ESO, tres de batxi-
llerat i cicles formatius, amb una inversió prevista de 10 
milions d’euros. Es va endarrerir l’inici de les obres pre-
vistes per al 2010 per raons d’alentiment de l’obra pública 
de la Generalitat a través de l’empresa pública GISA i en-
cara no se n’ha comunicat l’inici.

Per una altra banda, un cop duta a terme la matricula-
ció per al curs 2011-2012 les tarifes de transport escolar, 
imprescindible per la situació de comunicacions del cen-
tre, s’han quadruplicat respecte del curs anterior per les 
retallades en les transferències del Departament d’Ense-
nyament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar i comunicar a la comunitat educativa un ca-
lendari per tirar endavant la construcció del nou institut 
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Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès en els ter-
renys previstos a Volpelleres, i que en cap cas les obres 
no comencin tard de l’any 2013.

2. Dur a terme una inspecció completa de les instal-
lacions, en especial a l’entorn de l’edifici, la xarxa elèctri-
ca, les sortides d’emergència, parallamps i climatització, 
per avaluar i quantificar les necessitats de manteniment i 
arranjament i realitzar les obres necessàries per tal que 
es pugui dur a terme en condicions de seguretat l’activitat 
mentre no es trasllada el centre a la nova ubicació.

3. Dur a terme una avaluació dels riscos ambientals i de 
la contaminació odorífera per a l’alumnat i professorat 
atès l’entorn en què està situat el centre.

4. Incrementar la transferència del Departament d’Ense-
nyament per al transport escolar per equilibrar les tari-
fes que paguen les famílies, que s’han quadruplicat en 
aquest curs.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre l’impuls de la reactiva-
ció econòmica i sobre la incidència de l’ac-
tuació del Govern en la qualitat dels serveis 
públics
Tram. 255-00004/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 60679, 60698, 60678, 60671, 
60697, 60670, 60672 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2012

Proposta de resolució presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 60679)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent propos-
ta de resolució subsegüent al Debat general sobre l’im-
puls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de 
l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics 
(tram. 255-00004/09).

Exposició de motius

La situació econòmica del nostre país en aquests mo-
ments és critica. L’economia catalana, tradicionalment 
productiva (tant industrial com agrària), dinàmica i ar-
ticulada sobre una xarxa de petites i mitjanes empreses 
que donen entitat a l’anomenat Arc Mediterrani, pateix 

les conseqüències del robatori fiscal i la supeditació als 
interessos de l’Estat espanyol, antagònics als nostres. Els 
intents de frenar l’avenç del Port de Barcelona, no cons-
truint el transport per a la sortida de les mercaderies; el 
bloqueig polític per al desenvolupament i el creixement 
de l’aeroport del Prat com un autèntic enllaç internacio-
nal; la presentació de l’eix de comunicacions central per 
enfosquir el mediterrani com el millor projecte de conne-
xió ferroviari amb Europa en són alguns exemples.

L’absència d’inversions en infraestructures (cosa que in-
crementa el risc d’accidents i posa en perill la vida dels 
catalans), recerca i desenvolupament, en educació i be-
ques, en ajudes als treballadors i emprenedors, com a 
conseqüència de l’espoliació fiscal, ha comportat una 
crisi social i econòmica esfereïdora, amb més del 30% 
d’índex de fracàs escolar i més del 20% d’atur, la sorti-
da de joves a altres països en recerca d’un futur millor, i 
el tancament de desenes de milers d’empreses. Això, i la 
centralització del teixit econòmic i financer al voltant de 
Madrid, amb una espanyolització premeditada de l’eco-
nomia peninsular, devasta l’economia catalana.

L’espoliació fiscal, el robatori fiscal, és una sagnia con-
tínua que afebleix Catalunya i la resta dels Països Ca-
talans i que esdevé del tot insostenible en moments de 
crisi: els 16.000 a 20.000 milions d’euros anuals de ro-
batori fiscal que sostreuen a Catalunya sense retorn (de 
25.000.000.000 euros a 29.000.000.000 euros, tenint en 
compte el conjunt dels Països Catalans) tenen efectes di-
rectes en la pèrdua de la qualitat de vida de la ciutadania, 
de les persones. Amb aquests recursos podríem construir 
un país sense retallades i amb capacitat per sortir de la cri-
si, garantir i estendre l’Estat del Benestar i reconduir la si-
tuació actual (les dades recents ens mostren que un 20,4% 
de la població catalana viu al llindar de la pobresa).

Es constata, per tant, que la situació crítica en la qual 
es troba l’economia del nostre país en totes les vessants 
(mercat laboral, polítiques socials o situació financera de 
la Generalitat) només es podrà revertir amb la fi de la de-
pendència política i econòmica respecte Espanya.

Per tot plegat, el Subgrup parlamentari presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que el principal fre 
per a la recuperació econòmica de Catalunya i el princi-
pal motiu de les retallades que pateixen els catalans i ca-
talanes és l’espoli fiscal de 16.000 a 20.000 milions d’eu-
ros d’impostos que paguem els catalans a Espanya i no 
tornen al nostre país. Amb aquests recursos podríem in-
crementar els ingressos no financers de la Generalitat de 
Catalunya en un 70%.

2. El Parlament de Catalunya considera que la via de 
l’Estat propi és la més eficaç per aconseguir l’objectiu 
que sigui la Generalitat de Catalunya qui recapti tots els 
impostos que paguen els catalans i les catalanes i poder 
acabar així amb l’espoli fiscal que patim.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a informar la ciutadania i l’opinió pública que 
el principal fre per a la recuperació econòmica de Cata-



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 33

lunya i el principal motiu de les retallades que pateixen 
els catalans i les catalanes és l’espoli fiscal de 16.000 a 
20.000 milions d’euros que patim.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a detallar i fer públics tots els incompliments i 
deutes del Govern de l’Estat amb Catalunya en matèria 
d’inversions i transferències de recursos econòmics.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a impulsar els instruments jurídics i polítics ne-
cessaris per tal de no aplicar a Catalunya l’amnistia fiscal 
anunciada pel Govern de l’Estat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no aplicar noves retallades al Pressupost aprovat 
per aquest any 2012, especialment en els àmbits de la sa-
nitat, educació, serveis socials, inversions productives i 
ajudes a l’empresa i a la creació d’ocupació.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a convocar durant l’any 2012 la nova promoció 
anunciada de 500 agents de la Policia de la Generalitat-
Cos de Mossos d’Esquadra i 100 del cos de bombers.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Alfons López i Tena Uriel Bertran i Arrué
Representant del SP de SI Diputat del SP SI

Proposta de resolució presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (reg. 
60698 i 60864)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al Debat general 
sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la inci-
dència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis 
públics (tram. 255-00004/09).

Exposició de motius

Les administracions públiques han d’estar al servei dels 
ciutadans, mai a l’inrevés. En els últims trenta anys el na-
cionalisme ha segrestat les administracions i les ha posat 
al servei de la construcció artificial d’una única identitat, 
basada en una única llengua i una única cultura. Ha de-
senvolupat unes administracions al servei del seu projec-
te polític, desentenent-se dels principis de racionalitat i 
eficiència. En temps de crisi es fa més necessària que mai 
la racionalització de l’Administració per evitar el des-
mantellament de l’Estat de benestar. Les mesures de raci-
onalització i priorització de la despesa pública haurien de 
guiar l’acció del Govern de la Generalitat, de cara a asse-
gurar la prestació dels serveis bàsics de salut, educació i 
benestar, l’eficiència del sector públic i la sostenibilitat de 
l’economia catalana. És el moment d’escollir entre cons-
truir un Estat del benestar per satisfer les necessitats bà-
siques dels ciutadans o continuar amb el procés de cons-
trucció nacional, que drena recursos dels serveis bàsics 
de salut, educació i benestar.

Tanmateix, per sortir de la situació actual de crisi, poder 
invertir la tendència actual i situar l’economia catalana i 
espanyola entre les més prosperes cal la voluntat de tota 
la societat; s’ha de plasmar en un acord sobre els aspectes 
en què descansa una economia moderna: competitivitat, 
productivitat i ocupació. La indústria i els serveis vincu-
lats resulten un sector fonamental per a la creació d’ocu-
pació especialitzada i la innovació tecnològica.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

Bloc I. Reforma i racionalització de 
l’Administració

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Reformar, reduir i racionalitzar l’administració públi-
ca catalana, amb la finalitat de disminuir les estructures 
polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, 
facilitar els tràmits i fer-la més àgil, eficaç, participativa i 
propera a la ciutadania

2. Evitar duplicitats d’estructures polítiques i administra-
tives, prioritzant les inversions públiques que garanteixin 
els serveis essencials que qualsevol Estat modern ha de 
proveir

3. Suprimir els Consells Comarcals, com a estructures 
politico-administratives, fomentant les mancomunitats 
de serveis entre municipis de Catalunya com a òrgans 
tecnicoadministratius de coordinació intermunicipal 

4. Implementar un pla de fusió i supressió d’ajuntaments, 
amb l’objectiu de racionalitzar les entitats locals a Cata-
lunya 

5. Crear una comissió específica que elabori un pla de 
racionalització de les administracions públiques a Cata-
lunya

6. Procedir a la supressió o fusió d’entitats autònomes ad-
ministratives i d’empreses publiques existents, adoptant 
mesures de reducció i racionalització de la dimensió de 
l’administració i de supressió i fusió d’empreses, ens i or-
ganismes dependents, així com mesures de reorganitza-
ció i simplificació de processos.

7. No crear en un període de com a mínim tres anys cap 
entitat, agència, institut o organisme públic 

8. Instar el Govern de l’Estat a suprimir les Diputacions 
Provincials, com a estructures que suposen duplicitats 
administratives i la seva finalitat no és millorar els ser-
veis al ciutadà, sinó fomentar la partitocràcia

9. Prendre totes les mesures necessàries per a fer pos-
sible la reducció de sou d’alts càrrecs al servei de la 
Generalitat, la supressió de Conselleries, càrrecs po-
lítics i de confiança. En especial, s’haurà de reduir en  
un 50% el personal de confiança i establirem que els 
llocs de nivell inferior a director general o equivalent si-
guin exercits per funcionaris de carrera en lloc de perso-
nal de lliure designació.
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10. Prendre totes les mesures necessàries per a potenciar 
l’administració electrònica fomentant la utilització dels 
certificats digitals per a empreses i ciutadans i millorant 
la interconnexió entre les diferents administracions

11. Retallar de manera notable les despeses en informes i 
estudis tècnics, les despeses de representació i protocol i 
les dietes i gratificacions extraordinàries.

12. Disminuir els representants territorials dels Departa-
ments de la Generalitat

13. Establir la màxima transparència en l’adjudicació de 
contractes per part de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i incrementar els concursos oberts i fomen-
tar la lliure concurrència.

14. Iniciar una reforma de la funció pública catalana ori-
entada a millorar els serveis oferts per les administraci-
ons públiques als ciutadans, fomentant bones pràctiques i 
mecanismes de participació dels treballadors en la presa 
de decisions de les diferents administracions.

15. Iniciar una segona onada de descentralització política 
i administrativa i transferir competències autonòmiques 
als ajuntaments, amb l’objectiu de fomentar la proximi-
tat als ciutadans dels serveis prestats per les Adminis-
tracions públiques. Aquestes mesures s’han de dur a ter-
me assegurant-hi els recursos econòmics necessaris. En 
aquesta línia, és necessari traspassar de manera efectiva 
les oficines de serveis socials bàsics als municipis, així 
com aquells altres serveis que per proximitat presten ara 
els ajuntaments sense atribució ni assignació econòmica 
específica.

16. Liderar una nova Llei de Finançament Local que as-
seguri als ajuntaments suficiència econòmica per a la ne-
cessària independència econòmica dels municipis

17. Donar compliment a la moció 67/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 16 de febrer de 2012, que insta el 
Govern de la Generalitat a fixar un calendari per al pa-
gament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, 
que integri el conjunt dels departaments i llurs organis-
mes dependents i vinculats, i que estableixi com a data 
màxima per l’abonament als ens locals del deute que la 
Generalitat hi tingui pendent, el 30 de juny de 2012.

Bloc II. Priorització de la despesa i augment 
dels ingressos

Tenint en compte la situació de les finances públiques de 
la generalitat i donada la gravetat d ela situació econòmi-
ca, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a destinar les partides pressupostàries següents 
la prestació dels serveis de salut, educació i benestar

1. Totes les partides pressupostàries destinades a la polí-
tica lingüística, 

2. Totes les partides pressupostàries destinades a la cons-
trucció nacional

3. El cinquanta per cent de totes les partides pressupostà-
ries destinades als mitjans de comunicació públics 

4. Totes les despeses pressupostàries destinades a aten-
cions protocol·làries i representatives, publicitat, difusió, 
campanyes institucionals, exposicions, certàmens i altres 

activitats de promoció de tots els Departaments de la Ge-
neralitat

5. Totes les partides pressupostàries destinades a les dele-
gacions, oficines i missions exteriors, així com les parti-
des destinades a entitats de política exterior

6. Totes les partides pressupostàries destinades a les ofi-
cines dels ex-Presidents i a les pensions dels ex-Conse-
llers

Per a fer efectiva una reassignació dels recursos públics 
disponibles i un increment dels ingressos, el parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar 
les següents mesures fiscals 

7. Reinstaurar l’últim tram de l’impost sobre successions 
i donacions, i deixar sense efecte la reforma d’aquest tri-
but duta a terme pel Govern de la Generalitat, que va en-
trar en vigor el passat 1 de gener de 2011 

8. Reduir, per a les rendes inferiors a 53.047,2 euros, la 
quota íntegra autonòmica de la recaptació de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques en la quantia equiva-
lent a l’augment de la quota íntegra estatal de recaptació 
del mateix tribut, augment contemplat al Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público.

9. Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Gene-
ralitat que impulsin l’aprovació d’un impost sobre l’ener-
gia nuclear que afecti a la producció d’aquesta energia 

10. Suprimir la taxa per la prestació de serveis personals 
i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia

11. Destinar anualment com a ingrés addicional als pres-
supostos del Departament de Salut la recaptació integra 
de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hi-
drocarburs, el denominat «cèntim sanitari»

12. Eliminar la taxa sobre els actes preparatoris i els ser-
veis accessoris de millora de la informació inherents al 
procés per a la prescripció i dispensació de medicaments 
i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mè-
diques i ordres de dispensació

Bloc III. Reactivació econòmica i foment de 
l’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir un pacte autonòmic sobre competitivi-
tat, productivitat i ocupació, que contengui els elements 
següents: 

1. Dissenyar un nou pla industrial per a Catalunya, que 
impliqui el conjunt de sectors productius catalans i que 
suposi el retorn de la indústria com a factor clau de la 
productivitat i que sigui novament el motor de l’econo-
mia catalana.

2. Implantació i desenvolupament de clústers especialit-
zats en activitats industrials tradicionals i tecnològiques 
d’alt valor afegit, com a eina que permet generar un tei-
xit industrial sòlid i competitiu vinculat al territori, d’alta 
productivitat i preparat per competir en el mercat inter-
nacional.
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3. Foment de la política d’I + D + i destinada a la millora 
de la capacitat de competir de les empreses amb produc-
tes d’alt valor afegit que busquin nínxols d’especialitza-
ció en els mercats.

4. Creació d’instal·lacions i centres al servei de la indús-
tria com poden ser centres de desenvolupament i transfe-
rència tecnològica, laboratoris d’homologació i certifica-
ció, centres d’assaig, etc.

5. Creació d’infraestructures de transports i comunica-
cions que facilitin un trasllat més econòmic i competitiu 
de les mercaderies. Això implica: la construcció d’infra-
estructures ferroviàries amb ample de via europeu, l’im-
puls del corredor del Mediterrani i completar el mapa de 
centres integrats de mercaderies per fer de Catalunya el 
centre logístic del Sud d’Europa i del Mediterrani.

6. Foment de sectors clau com el de l’automòbil, l’aero-
nàutic, el logístic, el químic (especialment el farmacèu-
tic), el biotecnològic, el de la salut, el de les telecomuni-
cacions i el del transport.

7. Foment de la relocalització d’empreses manufacture-
res, de gran importància econòmica per motius de pro-
ximitat, i que degut als canvis en el model productiu han 
hagut de patir moltes deslocalitzacions.

8. Establir una política industrial que prioritzi l’estalvi i 
l’eficiència energètica i que millori els costos dels princi-
pals subministraments per a la indústria com són l’elec-
tricitat, el gas i l’aigua.

9. Foment d’una política energètica que disminueixi la 
nostra dependència de l’exterior i disminueixi els costos 
de producció, actualment un 27% més alts que la mitjana 
europea, la qual cosa minva clarament la nostra compe-
titivitat.

10. Augment de la capacitat i velocitat de les connexions 
de banda ampla i la generalització d’Internet mòbil per 
fomentar el teletreball, l’Administració telemàtica (e-ad-
ministració) i el comerç electrònic.

11. Promoure, fent efectiva la finestreta única, la simpli-
ficació de tràmits, l’eliminació de traves i barreres admi-
nistratives i les despeses burocràtiques per a l’inici d’ac-
tivitats econòmiques

12. Impulsar des de l’administració pública la dinamitza-
ció econòmica mitjançant l’establiment de fons d’inversió 
per finançar noves empreses innovadores i viables

13. Donar suport decididament a les empreses exporta-
dores, per tal d’afavorir el seu desenvolupament i expan-
sió en un món econòmic obert i global.

14. Assegurar la disponibilitat de finançament públic 
mitjançant línies directes de crèdit de l’ICO i l’ICF, pe-
rò amb un control rigorós de la destinació dels fons i de 
l’eficiència de la despesa pública, estigui destinada a la 
creació d’ocupació o a crèdits per a empreses, PIMES i 
autònoms.

15. Destinar més recursos públics i estímuls fiscals per 
afavorir la inversió en recerca, desenvolupament i inno-
vació, per tal d’aconseguir un model productiu més efi-
cient, de més valor afegit, més alta productivitat i més 
competitiu.

16. Consolidar i impulsar els parcs tecnològics existents. 
Per això, cal implicar als diferents agents productius, ins-
titucionals i científics, creant-hi planters d’empreses i es-
tructures de suport logístic i assessorament.

17. Afavorir la col·laboració entre universitats i empreses 
i, amb això, s’aconseguirà la transferència de coneixe-
ment necessària perquè augmenti la competitivitat de les 
nostres empreses.

18. Incentivar fiscalment el treball d’alt valor afegit i 
l’atracció de talent estranger

19. Impulsar programes que combinin estratègies polí-
tiques educatives i laborals que redueixin el nombre de 
joves aturats i sense formació

20. Assegurar que els serveis públics d’ocupació estiguin 
coordinats en tot el territori nacional perquè compleixin 
més eficaçment la seva funció d’intermediaris laborals 
entre oferents i demandants d’ocupació i prestin serveis 
eficients d’orientació i una formació que respongui a les 
demandes del mercat laboral

21. Incrementar la política activa d’ocupació i els meca-
nismes de protecció social atès el més que previsible aug-
ment de la desocupació, vinculant aquestes actuacions 
polítiques a les prestacions amb l’objectiu d’aconseguir 
un procés de reinserció en el mercat laboral més eficient 
i ràpid.

22. Crear una comissió d’estudi que tracti el tema de la 
liberalització dels horaris comercials, amb l’objectiu de 
proposar mesures de dinamització de l’activitat econò-
mica

23. Crear un fons per a la formació dels treballadors, mit-
jançant l’aportació de fons públics i de fons derivats de la 
responsabilitat social de les empreses

Bloc IV. Manteniment dels serveis socials 
bàsics

Donada la precària situació dels serveis socials bàsics a 
Catalunya, es fa necessari presentar un conjunt de mesu-
res per que els ciutadans no pateixen més encara les reta-
llades del Govern de la Generalitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a 

1. Recuperar el nivell d’inversió de la generalitat de Cata-
lunya de 2010 en salut, ensenyament i benestar

2. Establir mecanismes que garanteixin la qualitat assis-
tencial dels serveis públics de salut a Catalunya

3. Donar compliment a la moció 83/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 28 de març de 2012, sobre l’ac-
cessibilitat del sistema sanitari, que insta el Govern de la 
Generalitat a prendre totes les mesures necessàries per 
alleugerir les llistes d’espera als serveis assistencials de 
salut a Catalunya

4. Mantenir el catàleg actual de catorze patologies con-
trolades per les llistes d’espera i mantenir el temps mà-
xim d’espera de 180 dies per a aquestes patologies, tal 
com garantitza el Real Decreto 1039/2011, por el que se 
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establecen los criterios que garantizan un tiempo máxi-
mo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud.

5. Prendre totes les mesures necessàries per assegurar la 
disponibilitat de llits i de quiròfans a tots els hospitals i 
clíniques dependents del sistema públic de salut de Ca-
talunya

6. Prendre totes les mesures necessàries per reobrir tots 
els Centres d’Atenció Primària, dispensaris, hospitals co-
marcals o centres sanitaris nocturns tancats

7. Establir mecanismes de transparència i de lliure con-
currència en l’adjudicació de la provisió de serveis sani-
taris del Departament de Salut 

8. Establir mecanismes que garanteixin la qualitat de 
l’ensenyament públic a Catalunya

9. Donar compliment a la moció 30/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 20 de juny de 2011, sobre la sise-
na hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla con-
tra el fracàs escolar, que insta el Govern de la Generalitat 
a assegurar la continuïtat de la sisena hora en els horaris 
escolars de totes les escoles

10. Mantenir íntegrament les plantilles docents existents 
a tots els centres educatius públics de Catalunya 

11. Garantir el finançament de totes les despeses corrents 
necessàries per al correcte funcionament de tots els cen-
tres educatius públics de Catalunya 

12. Restablir les subvencions del Departament d’Educa-
ció del Govern de la Generalitat als ajuntaments de 1.800 
euros per cada plaça a les escoles bressol municipals i de 
600 euros per plaça a les escoles de música, superant la 
retallada unilateral aplicada per al curs 2010-2011.

13. Mantenir íntegrament totes les plantilles de treballa-
dors al servei dels centres penitenciaris de Catalunya

14. Mantenir íntegrament totes les plantilles de treba-
lladors al servei dels centres especials per a discapa-
citats 

15. Donar compliment a la Resolució 425/IX del Parla-
ment de Catalunya, aprovada el 2 de febrer de 2012, que 
insta el Govern de la Generalitat a facilitar armilles anti-
bala lleugeres als agents que en necessitin per raó del ser-
vei. L’adquisició i el lliurament de les armilles als agents 
s’ha d’iniciar aquest any 2012 i el procés ha de finir, en 
qualsevol cas, durant la novena legislatura.

16. Garantir la disponibilitat de tots els recursos necessa-
ris per al correcte funcionament del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya 

17. Prendre totes les mesures necessàries per a imple-
mentar les mesures adoptades per la comissió parlamen-
tària sobre Horta de Sant Joan

18. Mantenir totes les subvencions destinades a les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60678)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i so-
bre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat 
dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Propostes de resolució

I. Una doble crisi sobre Catalunya: L’espoli 
social, com a tot Europa, l’espoli fiscal, com 
enlloc més. Un marc estatal que tenim en 
contra

Davant el fet que Catalunya està patint els efectes de la 
crisi econòmica que afecta tot Europa però que aquesta 
s’agreuja pel maltractament fiscal al que està sotmesa i 
per la manca d’eines i marge de maniobra suficients per 
fer-hi front, el Parlament de Catalunya manifesta que:

Proposta de resolució núm. 1

La crisi econòmica actual, amb els efectes profunds que 
està tenint en forma d’atur, estancament econòmic i debi-
litament de les finances públiques, té en bona part el seu 
origen en uns mercats financers no regulats ni suficient-
ment ni adequadament. La manca d’aquesta regulació, 
quatre anys després de l’esclat de la crisi, està limitant la 
capacitat dels governs i les institucions europees i mundi-
als per fer front a l’actual situació, restaurar la confiança 
i portar a terme polítiques d’estímul per a la recuperació 
econòmica.

Per tal d’evitar l’assetjament de l’economia especulativa 
sobre l’euro i, a partir d’aquí, iniciar un programa de po-
lítiques per al creixement econòmic, és imprescindible 
una millor governança europea basada en la garantia del 
deute públic europeu estatal i subestatal, una política més 
activa per part del Banc Central Europeu, una nova fisca-
litat sobre les transaccions financeres, l’establiment d’un 
marc fiscal europeu sobre les grans fortunes, una millor 
regulació de les agències de qualificació, la innovació 
amb nous instruments de banca pública per garantir l’ac-
cés de l’economia productiva, el consum de les famílies i 
les administracions públiques al crèdit necessari.

Proposta de resolució núm. 2

Aquesta crisi financera global, que ha desembocat en una 
crisi econòmica, ha afectat l’estructura d’ingressos de la 
Generalitat de Catalunya. En el Sistema de finançament 
vigent hi ha una part important de la recaptació que de-
pèn de figures tributàries vinculades a l’activitat del sec-
tor immobiliari.

Així, amb l’esclat de la bombolla immobiliària la recap-
tació de l’impost sobre les transmissions patrimonials i 
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l’impost sobre actes jurídics documentats han caigut a 
mínims històrics. Al mateix temps l’increment de l’atur i 
la disminució del consum provoquen pèrdues importants 
en la recaptació tant de l’IRPF com de l’IVA. Baixades 
dels ingressos a les que cal afegir la inexplicable renúncia 
voluntària per part del Govern a la recaptació de l’impost 
de successions per les grans fortunes.

En conjunt estem davant una caiguda dels ingressos pro-
pis de la Generalitat de més de 3.304 milions d’euros en-
tre l’any 2006 i el 2011, fet que ens situa davant el repte 
de revisar a fons la fiscalitat pública en el nostre país.

És per això, que seria positiu fer un replanteig global de 
la fiscalitat i implementar un conjunt de noves mesures, 
seguint l’exemple d’altres països europeus, que permetin 
ingressar més de 1.100 milions d’euros a la Generalitat 
aprofundint en la solidaritat i l’equitat, entre d’altres:

a. Impost sobre els Dipòsits de Clients de les Entitats de 
Crèdit.

b. Restauració de l’Impost sobre Successions i Donacions 
regulat a la Llei 19/2010.

c. Reforma de la desgravació per inversió en habitatge 
habitual a l’IRPF, conferint-li un caràcter progressiu.

d. Rebaixa del mínim exempt en l’Impost sobre el Patri-
moni.

Proposta de resolució núm. 3

A les dificultats econòmiques exposades cal afegir l’es-
poli fiscal que pateix el nostre país any rere any i que al 
2009 va assolir la xifra de 16.409 milions d’euros anu-
als, que suposen el 8,4% del Producte Interior Brut de 
Catalunya, recursos que paguen els catalans i catalanes 
a l’Estat i que no torna cap a Catalunya en forma de des-
pesa o inversió pública. Aquest dèficit fiscal és d’una gra-
vetat i injustícia que no té comparació amb el que succe-
eix a cap altre estat d’Europa que tingui algun nivell de 
descentralització administrativa. És un espoli econòmic 
constant en el temps, que té aquest ordre de magnitud des 
de que es mesura, que està asfixiant les estructures so-
bre les que es sustenten els serveix públics de Catalunya. 
Si Catalunya disposés d’aquests recursos, podria ser un 
dels països amb un Estat de benestar més sòlid i solvent 
d’Europa.

Proposta de resolució núm. 4

Per altra banda, el marc polític espanyol, no tant sols no 
ajuda a solucionar aquesta greu situació, sinó que el nou 
Govern de l’Estat del Partit Popular ha pres tot uns seguit 
de mesures que perjudiquen directament Catalunya i es 
fa més necessari que mai reaccionar i canviar el rumb i 
la política de suports parlamentaris del Govern de Cata-
lunya. Entre aquestes decisions són d’una especial gra-
vetat:

a. El descens del 45% de les inversions territorialitzades 
per a Catalunya en el projecte de pressupostos per a 2012;

b. Una pujada d’impostos que incrementarà en 1200 mi-
lions el dèficit fiscal

c. Una reforma sistema financer que provoca una pèrdua 
de pes en centres decisió d’entitats financeres a Catalu-
nya com mai s’havia produït

d. Una reforma dels òrgans reguladors que suposarà un 
empitjorament de les condicions de competència en sec-
tors estratègics i la pèrdua de la seu de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions a Barcelona

e. Una reforma laboral que elimina la capacitat de media-
ció de la Generalitat, constrenyerà el consum i les rendes 
familiars disponibles, a més d’introduir un alt nivell de 
conflictivitat a les empreses.

f. Una distribució desigual dels nous objectius de dèficit 
públic que carreguen sobre els Ajuntaments i les Comu-
nitats Autònomes

g. Una política d’infraestructures erràtica i rebutjada a 
Europa, donant prioritat per al corredor central de mer-
caderies per davant de la lògica econòmica que recoma-
naria el corredor mediterrani

h. Una política d’infraestructures que no dóna respos-
ta a necessitats urgents que tindrien un efecte imme-
diat en la reactivació econòmica com són els accessos 
als Ports de Barcelona i Tarragona, l’accés aeroport de 
Barcelona - El Prat amb Rodalies i la connexió d’al-
ta velocitat amb Europa, l’amenaça d’allargament con-
cessions dels peatges catalans per compensar fracàs de 
Madrid, l’alta accidentalitat al servei de Rodalies abor-
dada de forma discriminatòria amb Catalunya, l’apor-
tació diferencial entre els sistemes de transport públic 
metropolitans de Barcelona i Madrid, l’aturada gestió 
individualitzada de l’Aeroport de Barcelona, per posar 
només alguns exemples.

i. Una deslleialtat institucional creixent en els compro-
misos financers adquirits que, segons càlculs del Govern 
es podria xifrar en 1850 milions per decisions de l’Estat 
a finançar per les CCAA entre els anys 2005 i 2009, en 
577,7 milions d’euros en costos addicionals per despeses 
que la Generalitat assumeix des de 2009 (257,7 en salut 
més 235 en llei dependència i 90 en Hisenda); 5700 mi-
lions en deute d’infraestructures ferroviàries; 1450 mi-
lions pel fons competitivitat; 759 milions en inversions 
de la disposició addicional tercera de l’Estatut per l’any 
2008; 219 milions per l’any 2009; 5,4 milions del CAR 
Sant Cugat, eliminació mínim acordat en llei dependèn-
cia, eliminació del fons d’acollida per a la immigració, 
per citar alguns exemples.

j. Una reducció de polítiques actives ocupació en el mo-
ment més crític, que suposarà per a Catalunya la pèrdua 
de 260 milions d’euros.

k. Una actitud política de constant provocació i confron-
tació amb amenaces sobre la nostra llengua pròpia o a 
favor de la recentralització de competències.

Proposta de resolució núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar 
la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida i 
mostra el seu rebuig l’amnistia fiscal que ha decidit el 
Govern espanyol, ja que es tracta d’una mesura tributà-
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riament injusta per a tots els ciutadans que compleixen 
les seves obligacions fiscals, i a més, pot obrir la porta a 
nous defraudadors creant l’expectativa d’una futura nova 
amnistia. Cal una política clara de lluita contra el frau 
fiscal.

II. Per una Catalunya industrial de nou: Més 
llocs de treball

Proposta de resolució núm. 6

Malgrat totes les dificultats del moment, el Parlament 
manifesta el seu convenciment que Catalunya continua 
tenint prou empenta i prou creativitat com per sortir 
d’aquesta crisi apostant per la seva economia productiva 
i l’emprenedoria social i econòmica de la seva gent. Dis-
posa d’un sector exterior que ha minorat notablement els 
efectes de la crisi, amb 41000 empreses exportadores, un 
21% més que fa 5 anys, un sector educatiu capaç de donar 
resposta, una recerca que ens situa en la quarta posició 
mundial en producció de recerca per càpita, una història 
plena d’exemples de concertació i col·laboració dels sec-
tors públic i privat per establir projectes col·lectius amb 
partenariats de país i un teixit productiu ric en coneixe-
ment tècnic i comercial amb moltes possibilitats de fu-
tur. Catalunya ha estat innovadora i pot tornar a ser-ho. 
La Catalunya industrial, amb una accepció actualitzada 
d’aquest terme, pot ressorgir de nou i, per aquests motius, 
el Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta estra-
tègica en el fet que el caràcter industrial de l’economia 
catalana és la millor eina de que disposem per a tornar a 
ser capdavanters, sortir de la crisi i crear llocs de treball.

Proposta de resolució núm. 7

El Parlament de Catalunya manifesta que la millor Ca-
talunya, econòmicament, ha estat industrial i que pot 
tornar a ser-ho de nou. Manifesta que cal prioritzar els 
esforços en els instruments de suport a l’economia pro-
ductiva, ampliant els recursos dedicats a la política de 
clústers, per a generar llocs de treball estables i de qua-
litat, amb el suport al teixit empresarial de Catalunya i 
incrementar la captació d’inversions industrials exteriors. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a. Impulsar les modificacions legislatives necessàries que 
afavoreixin l’activitat industrial i productiva amb con-
sens amb els actors socioeconòmics..

b. Reforçar, a través d’ACC1Ó, els programes d’assesso-
rament i millora de l’estratègia com a instrument per a 
l’accés a les polítiques d’innovació i internacionalització.

c. Implementar de manera urgent polítiques conjuntes 
d’R+D+I a través de la coordinació entre ACC1Ó i la 
Fundació Institució Catalana de suport a la Recerca i la 
Innovació, CERCA i TECNIO com a dinamitzadors dels 
centres de recerca i tecnològics.

d. Tornar a impulsar una política de clústers, recollint les 
recomanacions de la Unió Europea, per a que siguin més 
grans, fomentin la internacionalització de les pimes, bus-
quin l’excel·lència en la gestió, estimulin la innovació i 
l’especialització, tinguin un caràcter cross-sectorial o ba-
sat en l’estratègia empresarial i/o el mercat final; i con-

siderin l’aparició de noves indústries emergents, per a 
optar a les inversions dels fons estructurals europeus del 
període 2014-2020.

e. Davant les dificultats de finançament dels diferents 
sectors productius, reforçar la funció de suport de l’Insti-
tut Català de Finances al finançament del sector industri-
al, i també del sector agroalimentari.

f. Fer un seguiment personalitzat de totes les empreses 
que presentin un Expedient de Regulació d’Ocupació per 
a la recerca d’alternatives que permetin la seva viabilitat i 
minorar la pèrdua de llocs de treball.

g. Presentar al Parlament, dins l’any 2012, un projecte de 
llei de polígons industrials per tal de racionalitzar la seva 
distribució en el territori, garantir el seu equipament en 
infraestructures estratègiques i desenvolupar una política 
conjunta de captació d’inversions.

Proposta de resolució núm. 8

El Parlament de Catalunya manifesta que la política d’in-
fraestructures estatal no ha seguit criteris de lògica eco-
nòmica i de suport a l’economia productiva i, per aquest 
moment, en demana un gir copernicà. Per altra ban-
da denuncia la greu i preocupant deslleialtat institucio-
nal practicada en aquests darrers dos anys pels diferents 
governs de l’estat respecte a Catalunya especialment en 
l’incompliment de la disposició Addicional Tercera de 
l’Estatut de Catalunya, amb una quantitat pendent de co-
brament fins el 2012 que assoliria els 2.849,27 milions 
d’euros manifestat en l’impagament dels anys anteriors i 
en el projecte de pressupostos generals de l’estat de 2012. 
El Parlament de Catalunya es ratifica en el contingut de 
la moció 73/IX i, singularment, considera inajornable re-
clamar l’inici de les obres d’accés ferroviari al port de 
Tarragona i a la nova terminal del Port de Barcelona, in-
dividualitzar la gestió de l’Aeroport de Barcelona, desdo-
blar la via entre Vandellòs i Tarragona, connectar amb 
vies d’alta capacitat ferroviària amb Europa i connectar 
amb Rodalies la Terminal 1 de l’Aeroport com a mesures 
especialment incidents en la recuperació econòmica.

Proposta de resolució núm. 9

El Parlament de Catalunya per tal de crear llocs de tre-
ball mitjançant l’emprenedoria presentarà en el termini 
d’un mes, un projecte de llei de suport a l’emprenedoria, 
al treball autònom, la petita i la micro empresa, que in-
clourà, entre d’altres mesures:

a. Un pla estratègic com a instrument de disseny, plani-
ficació, coordinació, seguiment i avaluació de les políti-
ques públiques que es desenvolupin en l’àmbit del treball 
autònom i el suport a l’emprenedoria.

b. Una Carta de Serveis al treball autònom, la petita i la 
micro empresa amb:

i. Recursos i ajuts d’acompanyament per a l’activitat ini-
cial, de consolidació i de reorientació de l’activitat.

ii. Convenis de cooperació i ajuts dirigits a vivers d’em-
preses per al foment del co-working i la cooperació entre 
emprenedors.
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iii. Eines de programari per a la gestió empresarial.

iv. Portal d’informació i recursos i Borsa de recursos for-
matius.

c. Mesures addicionals de finançament i d’avals als em-
prenedors, així com l’impuls d’instruments de millora 
del finançament com el mediador financer, les xarxes 
d’inversors i la promoció de la inversió privada de caràc-
ter informal.

Proposta de resolució núm. 10

El Parlament de Catalunya per tal de crear llocs de tre-
ball a través de l’emprenedoria, coneixedor que les prin-
cipals dificultats més grans que afecten el treball autò-
nom es deriven del marc legislatiu estatal, insta el govern 
de la Generalitat a exigir al govern de l’Estat:

a. La modificació l’Estatut del Treball Autònom per fa-
cilitar la separació del patrimoni familiar del patrimoni 
que resta dins de l’àmbit de l’activitat de l’empresa i a 
definir un mínim inembargable del treballador autònom.

b. El reconeixement del dret davant del cessament de la 
seva activitat professional a les mateixes condicions que 
els treballadors assalariats a l’accés a les contribucions 
no contributives i resta d’ajudes.

c. La modificació de la llei concursal per garantir que els 
crèdits pendents de cobrament per part dels autònoms 
dependents tinguin la mateixa consideració i prio ritat 
que els deutes salarials.

d. La modificació de les normes corresponents per tal 
d’ampliar l’actual termini a mínim de 5 anys, a fi que les 
persones assalariades, amb dret a prestació per desocu-
pació, i que sense esgotar aquesta s’hagin establert com 
autònoms i cessin posteriorment en la seva activitat com 
a tals, puguin cobrar les prestacions suspeses i no exhau-
rides en el seu moment.

Proposta de resolució núm. 11

Per tal de millorar l’ocupabilitat dels catalans i les catala-
nes, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a. Culminar el procés d’integració dels subsistemes de 
formació professional dins el 2012, abordant la formació 
professional des d’una perspectiva global com un sistema 
integrat on convisquin els tres subsistemes que asseguri 
unes ofertes suficients de formació professional i que as-
seguri l’eficàcia i eficiència dels recursos públics que s’hi 
dediquen.

b. Consolidar serveis d’orientació entesos dins d’un pro-
cés de formació al llarg de tota la vida laboral, integrant 
l’orientació en el propi sistema formatiu, creant la figura 
del tutor-orientador dins el marc d’acreditacions de com-
petències.

c. Agilitzar el desplegament del model de certificacions 
per definir amb transparència la correspondència fent-lo 
una realitat tangible pels treballadors i treballadores que 
millori el seu reconeixement via certificació i, per tant, la 
seva ocupabilitat.

d. Potenciar un model de formació ocupacional i conti-
nua basat en contractes programes plurianuals, no basat 
en convocatòries anuals sinó en convenis plurianuals.

e. Augmentar el nombre d’iniciatives locals d’ocupació 
finançades pel SOC en col·laboració amb ajuntaments i 
consells comarcals.

f. Reclamar a l’Estat la territorialització completa dels re-
cursos destinats a formació continua, així com reclamar 
el repartiment dels recursos no executats per part del Go-
vern espanyol en matèria de formació continua entre les 
comunitats autònomes.

Proposta de resolució núm. 12

El Parlament de Catalunya, per tal de crear llocs de tre-
ball a través del desenvolupament de les tecnologies d’in-
formació i comunicació, insta el Govern a:

a. Impulsar els projectes de desplegament de fibra òptica 
arreu del territori, tant a través del concurs de connecti-
vitat dels edificis públics com a través d’altres iniciatives, 
com Xarxa Oberta o les anelles sectorials, per afavorir 
condicions de competitivitat al mercat minorista i pro-
moure l’arribada de serveis avançats arreu del territori a 
uns preus assequibles i en competència.

b. A desenvolupar polítiques de compra pública en l’àm-
bit de les TIC que, respectant les màximes condicions 
d’imparcialitat, permetin el desenvolupament d’un sector 
tecnològic innovador i d’alt valor a Catalunya fonamentat 
en la petita i mitjana empresa tecnològica.

c. Informar al Parlament amb transparència del procés de 
diàlegs competitius obert en aquests moments per a pro-
veir el Govern de serveis TIC.

d. Potenciar i desplegar la Fundació CESICAT (Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya) com a ele-
ment clau per la incorporació en la societat de la infor-
mació de la ciutadania, empreses i administracions pú-
bliques, generant coneixement especialitzat i inducció 
industrial així com competència en entorns legals i com-
petencials nous.

e. Incrementar el suport als plans PIMESTIC i TIC.cat 
de suport a les PIMEs en el seu procés d’incorporació a 
les TIC i de desenvolupament del sector TIC català, en-
tenent que són plans pactats amb els agents territorials i 
que han donat resultats positius molt valorats pel mercat 
i el sector.

f. Desenvolupar l’acord per l’impuls de les infraestruc-
tures i els serveis de comunicacions mòbils signat l’any 
2010 amb l’acord de totes les parts implicades a Cata-
lunya.

Proposta de resolució núm. 13

El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta es-
tratègica pel sector de les ciències de la vida, la salut i 
les biotecnologies com a motors per a crear llocs de tre-
ball de qualitat i amb futur. Catalunya és capdavantera 
en recerca, té universitats i escoles de negoci de prestigi 
internacional i un teixit industrial i de serveis en l’àmbit 
de la salut dels més dinàmics del sud d’Europa. Per tal 



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 40

de reforçar les capacitats de Catalunya al capdavant de la 
innovació europea en salut i ciències de la vida, el Parla-
ment insta el Govern de Catalunya a:

a. Consolidar el clúster de la salut per a fomentar les in-
terrelacions i sinergies entre els agents presents al terri-
tori, propiciar el treball en xarxa amb d’altres clústers i 
agents, tant en l’àmbit europeu com internacional, apro-
fitant tot el potencial de la recerca hospitalària i el po-
tencial de desenvolupament empresarial tecnològic en el 
seu entorn.

b. Impulsar iniciatives en els àmbits de formació, trans-
ferència tecnològica i valorització de la recerca, identifi-
cant projectes que promouen la col·laboració entre agents 
públics i privats, identificant socis potencials en l’àmbit 
de la salut.

c. Identificar, conjuntament amb el sector, les necessitats 
i febleses de les companyies catalanes per a pactar-hi un 
Pla Estratègic del Sector de les Ciències de la Vida i la 
Salut per a definir polítiques, programes i iniciatives que 
els permetin actuar amb èxit en el mercat global.

d. Donar suport a la internacionalització del sector, pro-
piciant la presència de les empreses catalanes en les més 
importants fires i congressos internacionals del sector, 
organitzant delegacions i missions tècniques als mercats 
més estratègics i aconseguint que Catalunya aculli grans 
esdeveniments de referència mundial.

e. Reforçar la formació dels recursos humans del sector i 
la captació de talent, amb especial incidència en els per-
fils i capacitats transversals entre la recerca científica i la 
gestió empresarial.

f. Fomentar el reconeixement social i la divulgació de la 
biotecnologia, en tots els nivells educatius i en els mitjans 
de comunicació socials.

g. Reforçar el suport a la candidatura per a liderar una 
futura Knowledge and Innovation Community en salut 
i ciències de la vida de l’Institut Europeu d’Innovació i  
Tecnologia.

Proposta de resolució núm. 14

El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta per 
la creació de llocs de treball i activitat en l’economia ver-
da i el considera un sector amb efectes beneficiosos molt 
clars, tant en el teixit productiu com sobre el medi am-
bient. Les crisis són moments de canvi i cal aprofitar-ne 
les oportunitats per a posar en valor decisions estratègi-
ques pensades per a la sostenibilitat en el llarg termini. 
D’acord amb les recomanacions establertes en el Progra-
ma de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNU-
MA), i els resultats de l’estudi «PIMES eficiència ener-
gètica i mercats verds» de la Unió Europea, és el moment 
de promoure la creació de llocs de treball a través de la  
protecció del medi, la sostenibilitat, les energies renova-
bles o la gestió sostenible dels residus.

Per tot l’anteriorment exposat, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:

a. Assumir les directrius establertes al Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient per tal d’afavorir 
la creació de llocs de treball vinculats a l’economia verda

b. Assumir com a pròpies les directrius de l’estratègia 
proposada per la Comissió Europea amb el nom de «La 
innovació al servei del creixement sostenible: una bio-
economia per a Europa» i presentar davant el Parlament 
una adaptació i concreció d’aquesta estratègia a la realitat 
i necessitats del nostre país.

c. Introduir en tots els concursos públics de la Genera-
litat el concepte de compres públiques sostenibles, per 
tal que en els plecs de clàusules s’incentivi i es potenci-
ïn aquells productes i serveis més respectuosos amb el 
medi ambient i que afavoreixin la utilització d’energies 
renovables.

d. Estudiar la possibilitat d’establir majors incentius 
fiscals per a les empreses que adoptin criteris d’efi-
ciència energètica i sostenibilitat en el seu procés de 
producció.

e. Estudiar, conjuntament amb les associacions munici-
palistes, la introducció de bonificacions en impostos mu-
nicipals que facilitin la creació d’empreses d’economia 
verda.

f. Presentar al Parlament un estudi sobre la implementa-
ció en els pressupostos de l’any 2013 d’un impost sobre la 
producció d’energia nuclear.

g. Presentar al Parlament un estudi sobre les externalitats 
negatives del transport privat i les possibilitats d’inter-
nalitzar-les com a font de finançament dels sistemes de 
transport públic.

Proposta de resolució núm. 15

El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta es-
tratègica pel sector agroalimentari com a font d’ocupació 
i competitivitat de l’economia catalana. En aquest sen-
tit, insta el Govern a potenciar i desenvolupar al màxim 
la capacitat de generar ocupació del sector agroalimen-
tari en les seves àrees productiva i industrial mitjançant 
l’aplicació i el compliment estricte de la resolució 671/
VIII del debat parlamentari monogràfic sobre política 
agrària del 14/04/2010. En aquest sentit es vetllarà espe-
cíficament per aprofitar la totalitat dels recursos multipli-
cadors de la inversió que facilita el cofinançament estatal 
i europeu de les accions previstes en el Pla de Desenvolu-
pament Rural 2007-2013.

Proposta de resolució núm. 16

El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta es-
tratègica per la cultura com a generadora de llocs de tre-
ball de qualitat, la seva convicció que els sectors cultu-
rals esdevenen un element essencial per a la creació de 
riquesa i que, per aquest motiu, insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a. Treballar per a que el conjunt d’administracions recu-
perin les seves aportacions al nivell del 2010 per als equi-
paments culturals del país, quan els ingressos de la Gene-
ralitat tornin a recuperar-se.

b. Dissenyar, conjuntament amb la resta d’administraci-
ons públiques que hi intervenen, un pla per a minimitzar 
l’impacte provocat per la reducció dels ingressos; priorit-
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zant el suport als ens locals i als creadors culturals, so-
bretot a aquells que, per la seva fragilitat (ja sigui per les 
dimensions o la precarietat consubstancial) tenen major 
dificultats per afrontar la situació de crisi actual.

Proposta de resolució núm. 17

El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta pel 
sector turístic, atès que aporta el 13% del PIB català, i 
que és un gran generador de llocs de treball. Per aquest 
motiu, insta el Govern a:

a. Continuar potenciant la marca «Catalunya» com a des-
tinació turística nacional que es distingeix per la qualitat 
i la multiplicitat d’ofertes i paisatges incorporant les mar-
ques de les seves destinacions turístiques reconegudes 
internacionalment.

b. Continuar desenvolupant un programa d’actuacions 
per tal que els visitants percebin la nostra realitat de país 
durant l’estada a Catalunya, donant suport a la creació, el 
desenvolupament i la promoció dels productes turístics 
d’acord amb els nous paradigmes del turisme recomanats 
per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), com ara 
la creació de rutes temàtiques, la posada en valor del que 
és intangible i la posada en valor de la identitat i l’auten-
ticitat.

Proposta de resolució núm. 18

El Parlament de Catalunya manifesta la importància del 
comerç com a sector generador de llocs de treball i, per 
aquest motiu, insta el Govern a:

a. Apostar per la continuïtat del model comercial català 
on el comerç de proximitat conviu en un just equilibri 
amb l’oferta que donen les mitjanes i grans superfícies.

b. Rebutjar de forma contundent les invasions competen-
cials que està fent el Govern Espanyol que només pre-
tenen trencar el model comercial català amb nova nor-
mativa liberalitzadora dels horaris comercials i de les 
ubicacions de nou comerç.

Proposta de resolució núm. 19

El Parlament de Catalunya manifesta que la política 
d’universitats i recerca és estratègica per aconseguir un 
canvi de model productiu i garantir la mobilitat social i 
la igualtat d’oportunitats al nostre país. En aquest sentit, 
insta el Govern a:

a. Aprofundir en el desenvolupament del model propi ca-
talà de recerca i innovació, plasmat en el Pacte Nacional 
per la Recerca i la Innovació,

b. Fomentar una política universitària basada en la qua-
litat acadèmica, l’accés universal, la cooperació amb la 
societat i el retiment de comptes.

c. Dotar els centres de recerca del finançament i les ei-
nes necessàries per a desenvolupar les seves activitats i 
que es continuïn situant en centres de referència inter-
nacional.

d. Impulsar la col·laboració amb els sectors productius 
afavorint la transferència de la recerca i recuperar figures 
com l’acolliment de doctorands en empreses.

e. En l’àmbit de la política d’universitats, continuar des-
envolupant l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior,

f. Prioritzar el traspàs de les beques universitàries a un 
augment del preu de les taxes de matrícula

g. Garantir la continuïtat de la carrera acadèmica i cien-
tífica potenciant i dotant suficientment el Pla Serra Hún-
ter, així com no reduir el personal docent i investigador 
de les universitats.

III. Una Catalunya centrada en les persones: 
Benestar és llibertat

Proposta de resolució núm. 20

El Parlament de Catalunya manifesta que les polítiques 
per a la igualtat d’oportunitats i el benestar són una part 
indestriable del conjunt d’accions que cal emprendre per 
a la reactivació econòmica i la sortida de la crisi. El mo-
del de societat que defensem per a Catalunya té les per-
sones al centre de les seves prioritats, entén el benestar i 
la igualtat com a premisses bàsiques de la seva llibertat 
i, per tant, en són objectius irrenunciables i, al mateix 
temps, factor de desenvolupament col·lectiu en una socie-
tat que vol ser i serà del coneixement.

Proposta de resolució núm. 21

El Parlament de Catalunya veu amb gran preocupació 
l’anunci recent fet pel govern espanyol, després d’haver 
presentat el PGE de 2012, d’afegir una nova retallada en 
els àmbits de salut i ensenyament pel que representa d’in-
vasió competencial de la Generalitat de Catalunya, per 
que és una nova retallada en els serveis socials fonamen-
tals i perquè es tracta d’una nova deslleialtat institucional 
i indica una clara voluntat de desmantellament de l’estat 
del benestar.

Proposta de resolució núm. 22

Sobre l’educació, com a eina de cohesió i d’igualtat 
d’oportunitats.

L’educació pública inclusiva, catalana, fonamentada en 
els principis de qualitat, gratuïtat, proximitat, equitat, la-
ïcitat, coeducació i participació, i el seu paper cabdal en 
l’estat del benestar i en el futur està patint retallades que 
n’erosionen el normal funcionament i posen en perill la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social. El Parlament 
manifesta que és imprescindible cercar mesures correc-
tores i consensos que evitin aquesta situació i posar com 
a primera de les prioritats l’èxit escolar i la lluita contra 
l’abandonament escolar. Per tot això:

a. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar prioritat a l’educació en la inversió pública 
com a clau per superar la crisi econòmica i evitar estralls 
futurs que se’n derivaran, a prioritzar la dotació de re-
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cursos als centres que per la seva ubicació són receptors 
d’alumnat amb més dificultats educatives o major vulne-
rabilitat social i complir la LEC incrementant progressi-
vament els recursos econòmics destinats al sistema edu-
catiu i, prenent com a referència els països europeus que 
excel·leixen en educació, ha de situar progressivament, en 
funció del creixement dels ingressos del Govern en l’ho-
ritzó dels propers cinc anys, en el 6% del producte inte-
rior brut.

b. El Parlament de Catalunya manifesta que les des-
igualtats entre les famílies, tant de capacitat instructiva 
com econòmica, són factors importants per explicar la 
forta dualitat que pateix el nostre sistema educatiu i que 
tot i que l’escolarització és la condició necessària per as-
solir el dret a l’educació, no és, en cap cas, un element 
suficient pels processos que al llarg de la vida escolar po-
den incrementar encara més aquestes desigualtats. Que 
cal una escolarització equilibrada que eviti la segregació 
escolar, que dificulta l’èxit escolar dels sectors socioeco-
nòmicament i socioculturalment menys afavorits i ali-
menta la fractura social, i és més necessari que mai con-
tinuar impulsant la millora de l’escola pública i potenciar 
el Servei Educatiu de Catalunya com l’àmbit de concur-
rència dels centres públics i dels centres concertats en la 
prestació del servei públic educatiu, que garanteixi una 
bona educació de qualitat per a tothom i que faci efectiva 
la igualtat d’oportunitats.

c. El Parlament de Catalunya rebutja l’ampliació de les 
zones d’escolarització perquè és una mesura que, lluny 
d’afavorir les famílies, provoca un enorme desequilibri 
escolar i manifesta que la composició social dels cen-
tres públics i concertats ha de ser similar a la del barri 
o zona on s’ubiquen i tots els centres de la zona han de  
ser coresponsables de la diversitat familiar, social i  
de l’alumnat i de la seva funció pública i social.

d. El Parlament de Catalunya insta el Govern a utilitzar 
els instruments previstos a la Llei d’educació de Catalu-
nya per assegurar l’òptima escolarització de tot l’alum-
nat i procurar una distribució adequada i equilibrada de 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educa-
tiu entre tots els centres i fer efectiva la igualtat d’im-
plicació de tots els centres sostinguts amb fons públics 
pel que fa a l’escolarització de l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials (NEE) i a vetllar perquè tots els 
centres sufragats amb diners públics, l’alumnat i les fa-
mílies tinguin els mateixos drets i les mateixes obliga-
cions i a revisar i donar màxima transparència als con-
certs educatius segons els criteris i principis establerts a 
la LEC.

e. El Parlament de Catalunya lamenta i no comparteix 
la decisió del Departament d’Ensenyament d’eliminar 
la universalització de la sisena hora, fruit del Pacte Na-
cional d’Educació, que va significar un increment molt 
important de la inversió en l’educació pública, 175 hores 
més de classe per alumne i curs i una millora en el ren-
diment acadèmic dels alumnes i en l’equitat del sistema 
escolar català.

f. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, atesa la 
situació de les finances de la Generalitat, reprogramar els 
compromisos del Pacte Nacional per l’Educació pel que 
fa a acordar un calendari en un termini no superior a sis 

cursos per establir la sisena hora i la gratuïtat de la sise-
na hora per a tot l’alumnat de la primària sostinguda amb 
fons públics.

g. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me polítiques destinades a augmentar la motivació, la va-
loració social, les capacitats i les habilitats dels docents i 
de tots els professionals que treballen als centres educa-
tius públics, dotar-los amb plantilles suficients i estables 
ajustades a les necessitats dels centres i cobrir les baixes 
amb agilitat per garantir el bon funcionament dels cen-
tres.

h. El Parlament de Catalunya lamenta i no comparteix 
la decisió del Departament d’Ensenyament de tancar 
centres educatius de primària en funcionament en instal-
lacions provisionals amb finalitats d’estalvi conjuntural, 
d’afavorir altres centres o basades en estudis demogrà-
fics poc fiables en lloc de construir-ne els equipaments 
definitius. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
elaborar un calendari d’actuacions, d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries, i presentar-lo davant el Par-
lament en un termini de dos mesos, de realització de les 
construccions, ampliacions i reformes de centres educa-
tius pendents, especialment les d’aquells centres que ocu-
pen instal·lacions provisionals per tal que aquestes instal-
lacions provisionals no es mantinguin per un període 
llarg de temps.

i. El Parlament lamenta la reducció en les despeses de 
funcionament que assigna el Departament, pròxima al 
50%, i l’impagament de partides pendents als Centres, fet 
que ha ocasionat que enguany no es puguin pagar les des-
peses ordinàries i factures (electricitat, telèfon, segure-
tat, etc.) i que hagin estat, en molts casos, les famílies les 
que, amb les seves aportacions que haurien d’anar desti-
nades a altres finalitats educatives, hagin acabat assumint 
la despesa ordinària de molts centres.

j. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a fer un bon manteniment dels centres públics 
i recuperar progressivament les assignacions per a despe-
ses corrents dels Centres al nivell de 2010.

k. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar un model educatiu en què es doni a les famílies un 
paper rellevant en l’aprenentatge escolar, s’incrementi la  
seva implicació en el dia a dia del sistema educatiu i  
la codecisió amb les seves organitzacions representati-
ves i a dotar les federacions d’associacions de mares i pa-
res i d’alumnes dels recursos imprescindibles per al seu 
funcionament i per garantir la coparticipació en la presa 
de decisions respecte de les prioritats i les estratègies de 
l’educació pública.

l. El Parlament de Catalunya manifesta, en la línia de 
les recomanacions d’organismes internacionals com 
l’OCDE o la UNESCO, la importància d’invertir en 
serveis d’atenció a la primera infància i de garantir la 
qualitat d’aquests serveis com a mecanisme per refor-
çar els fonaments de l’aprenentatge permanent al llarg 
de la vida, satisfer les necessitats socials de les famílies  
i assegurar les oportunitats socials i laborals de la ciu-
tadania. El Parlament mostra la seva preocupació da-
vant dels canvis en el plantejament de l’educació 0-3 
anys, la reducció de partides en els pressupostos de la 
Generalitat, el retard i la reducció en el pagament de  
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la part corresponent a la Generalitat a les administra-
cions municipals, que posen en perill la continuïtat de 
moltes escoles bressol, i els canvis plantejats en la ges-
tió de les escoles bressol de la Generalitat i insta el Go-
vern a tenir el diàleg social i polític per reconduir de 
manera immediata aquesta situació que posa en risc 
l’oferta, el contingut i la planificació de l’educació 0-3 
anys.

Proposta de resolució núm. 23

Pel que fa a polítiques de salut, el Parlament de Catalu-
nya constata que el sistema sanitari públic català ha pa-
tit una forta davallada pressupostaria de més d’un 14%, 
afectant de manera directa la prestació de serveis, les 
llistes d’espera per intervencions quirúrgiques s’han in-
crementat de mitjana un 45%, s’han tancat plantes sence-
res dels hospitals de l’ICS, s’han reduït els serveis d’aten-
ció continuada als centres d’atenció primària, i que els 
professionals de l’àmbit de la salut son acomiadats o les 
seves condicions laborals i retributives s’han vist modifi-
cades a la baixa afectant, entre altres, la qualitat assisten-
cial. Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:

a. Impulsar de manera immediata un pacte nacional de 
salut que permeti abordar les reformes estructurals del 
sistema, dirigides a les causes que generen ineficiència 
econòmica i no suposin cap renuncia al principi de gra-
tuïtat en allò essencial, universal, transparència, equitat, 
accessibilitat i garantia en les prestacions.

b. Comptar amb la participació dels professionals de 
l’àmbit de la salut per desenvolupar nous models orga-
nitzatius, fer més efectiva l’atenció als pacients i garan-
tir un finançament estable del sistema públic de salut, 
acordant mesures per a poder eliminar en el termini 
d’un any les duplicitats de proves diagnostiques, esta-
blir un nou model de contractació de serveis basat en 
incentius lligats a resultats i a la transparència, reduir 
un 25% la despesa farmacèutica i implantar a tot Cata-
lunya un nou sistema de finançament amb base territo-
rial i capitativa.

c. Establir en el termini màxim de tres mesos un nou 
marc de referencia que permeti avaluar les conseqüèn-
cies del tancament dels serveis d’urgències nocturnes en 
base a criteris d’accessibilitat dels usuaris als centres de 
referencia i per criteris d’equitat territorial, cohesió i po-
blacionals i reobrir tots els serveis d’atenció continuada 
tancats l’any 2011 que ho requereixin en base als nous 
criteris, malgrat la seva freqüentació sigui baixa.

d. Garantir un temps màxim d’espera de sis mesos per a 
totes les intervencions quirúrgiques amb autonomia de 
gestió territorial, a comptar des de la confirmació diag-
nòstica. En cap cas es podrà superar els tres mesos per 
l’accés a serveis especialitzats i la realització de les pro-
ves diagnòstiques.

e. Reobrir els quiròfans per les tardes i la disponibilitat 
de llits hospitalaris necessaris i emprendre totes les me-
sures necessàries per tal de reduir la llista d’espera a la 
meitat durant l’any 2012.

f. Donar prioritat als malats de càncer garantint que el 
tractament mèdic necessari sigui inferior a un mes des de 
la sospita diagnòstica.

g. Potenciar i protegir l’Atenció Primària d’acord amb les 
necessitats reals dels territoris i l’accessibilitat dels ciuta-
dans i les ciutadanes. En el termini de tres mesos s’ade-
quarà amb la participació dels professionals de l’atenció 
primària, col·legis professionals i agents socials, el Pla 
d’Atenció Primària i Salut Comunitària, d’acord amb el 
nou Pla de salut 2011-15, els recursos necessaris, humans 
i tecnològics per desenvolupar les noves competències 
assignades a la primària i per garantir la coordinació en-
tre els diferents nivells d’atenció.

h. Les restriccions pressupostàries no afectaran als dife-
rents programes i la convocatòria d’ajuts i subvencions a 
les entitats, per la prevenció i atenció a malats de SIDA i 
drogodependències.

i. Es recuperarà durant l’any 2012 la inversió en I+R+D 
que potenciïn la biotecnologia, la biomedicina amb l’ob-
jectiu de diversificar el creixement de l’economia cata-
lana.

Proposta de resolució núm. 24

El Parlament de Catalunya insta el Governa a presentar 
un projecte de llei pròpia i singular per una nova ciuta-
dania i per la igualtat de dones i homes, que permeti re-
forçar els mecanismes i les mesures concretes per acon-
seguir que els poders públics catalans duguin a terme 
polítiques i actuacions de cara a eliminar les desigualtats 
entre homes i dones que impedeixin que les dones exer-
ceixin plenament els seus drets com a ciutadanes.

Proposta de resolució núm. 25

El Parlament de Catalunya manifesta que la crisi posa 
en evidència la fragilitat de les polítiques socials i la ne-
cessitat de reforçar-les o, si de cas, de definir un marc de 
recuperació per al 2013 que permeti restablir els nivells 
d’inversió del 2010. En aquest sentit, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a:

a. Recuperar les ajudes per a fill a càrrec, especialment 
per a les famílies de classe mitjana o rendes més baixes 
i per a els famílies monoparentals, amb familiars depen-
dents o famílies nombroses;

b. Garantir l’aplicació del Sistema Català d’Atenció a la 
Dependència i incloure plenament la dependència mode-
rada;

c. Recuperar les ràtios de personal dels centres d’atenció 
diürna o residencials amb l’objectiu de mantenir la qua-
litat del servei;

d. Reforçar les ajudes als ens locals i els equips de serveis 
socials bàsics;

e. Garantir un sistema pagament àgil i un marc d’estabi-
litat per a les entitats del tercer sector social, impulsant 
mecanismes de suport financer i compensatoris en els ca-
sos d’endarreriments;
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f. Impulsar, per aquest any 2012, mesures urgents per 
lluitar contra la pobresa, especialment aquelles proposa-
des pel Grup del Treball, per tal que esdevinguin un pri-
mer pas en l’aplicació del Pacte Nacional per a la Inclusió 
Social i l’Eradicació de la Pobresa.

g. Recollir el dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries sobre la Renda Mínima d’Inserció pel que fa a fer 
efectiu el dret de prestació amb independència del grau 
d’execució de la partida pressupostària corresponent.

h. Consensuar amb les entitats del sector, els grups parla-
mentaris i els Ajuntaments un nou reglament de la Renda 
Mínima d’Inserció.

Proposta de resolució núm. 26

El Parlament de Catalunya constata que, en un moment 
de crisi com el que vivim, són més necessaris que mai 
uns serveis públics de qualitat, pel que insta el Govern 
a emprendre mesures per oferir una Administració i una 
funció públiques flexibles, modernes, competitives i sos-
tenibles que siguin alhora un punt de referència per a un 
futur estat propi. En aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a:

a. Concertar, en un marc de diàleg entre les unitats espe-
cialitzades de l’Administració, els grups parlamentaris i 
els representants dels treballadors, les mesures d’estalvi 
que, puntualment i amb caràcter temporal, calgui pren-
dre en matèria de personal. Aquestes mesures en cap cas 
poden perjudicar la prestació dels serveis públics, com 
poden ser reducció de jornades laborals o amortització 
de llocs de treball en serveis finalistes.

b. Seguir criteris de progressivitat i equitat en les mesures 
d’estalvi que eventualment s’acordin. En aquest sentit, per 
exemple, cal eliminar complements per horari especials 
als càrrecs intermedis i directius, reduir percepcions re-
tributives del personal de confiança política o modificar la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompati-
bilitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

c. Establir mecanismes de recuperació progressiva del 
poder adquisitiu que el personal funcionari i estatutari 
inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 24 haurà per-
dut amb les mesures previstes en l’exercici 2012, mesures 
que s’afegeixen a les reduccions percentuals de les per-
cepcions practicades a l’exercici 2010, que van ser conso-
lidades en l’exercici 2011.

d. Restablir la confiança del Govern en la seva funció pú-
blica i en els seus representants de manera immediata. 
Reobrir el diàleg social amb els representants dels treba-
lladors i fer-los partícips de les mesures que des del sec-
tor públic han d’ajudar a sortida de la crisi alhora que es 
presta el servei necessari per cobrir les noves necessitats 
de la ciutadania.

e. Presentar al Parlament una nova llei de la funció públi-
ca que, entre d’altres aspectes, abordi la regulació de la 
funció directiva pública.

Proposta de resolució núm. 27

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar po-
lítiques de gestió del flux emigrant per a facilitar el seu 

èxit laboral a destí i potenciar tots aquells elements que 
generin un retorn per a Catalunya en termes de coneixe-
ment, d’activitat empresarial o enriquiment cultural.

Proposta de resolució núm. 28

El Parlament de Catalunya insta el Govern a

a. Reclamar a l’Estat el restabliment del Fons de Suport 
a l’Acollida i la Integració i el Reforç Educatiu amb una 
dotació equivalent a la de 2010 i la renovació dels Plans 
Pilot per a poder-los estendre a totes les poblacions amb 
més d’un 10% de persones immigrades.

b. Assumir amb fons propis les actuacions dutes a terme 
en el 2011 amb el Fons de Suport a l’Acollida i la Integra-
ció i el Reforç Educatiu en el cas que finalment l’estat su-
primeixi aquest fons.

c. Executar un Pla Integral per fer arribar el coneixement 
de la llengua catalana a totes les persones adultes d’ori-
gen immigrant en un termini de 5 anys.

d. Modificar el punt 5è de la Instrucció 1/2012 del Depar-
tament de Benestar i Família referit al Coneixement lin-
güístic per tal de demanar, tal i com s’acordà en el Pacte 
Nacional per a la Immigració i s’establí a la Llei d’Acolli-
da, un nivell de coneixement del català equivalent al que 
en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llen-
gües es defineix com a Competències lingüístiques bàsi-
ques, nivell A2, i que per al Consorci de Normalització 
lingüística són 3 mòduls de 45 hores anomenats cursos 
bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3.

Proposta de resolució núm. 29

Tenint en compte que degut a la reducció pressupostària 
dels dos darrers exercicis, i el fet que s’ha vist afectat el 
capital material i humà de les dotacions de bombers, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les me-
sures adients per tal de minimitzar el risc d’incendi de 
la propera campanya forestal de l’estiu de 2012, garantir 
la seguretat dels operatius, i millorar la capacitat de res-
posta dels cossos de bombers davant possibles incendis.

IV. Una Catalunya lliure i pròspera

Atesa la gravetat de la situació econòmica, atès que els 
diversos grups polítics han explicat el seu posicionament 
de forma reiterada, atès que la comissió d’estudi corres-
ponent ja va concloure els seus treballs fa mesos,

Proposta de resolució núm. 30

El Parlament insta el Molt Honorable president de la Ge-
neralitat a reunir-se immediatament amb els líders polí-
tics de Catalunya per a assolir el màxim de suports a la 
proposta per a un nou sistema de finançament basat en el 
concert econòmic.

Proposta de resolució núm. 31

El Parlament de Catalunya acorda realitzar dins aquest 
període de sessions un Ple monogràfic que fixi l’estruc-
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tura del nou sistema de finançament basat en el concert 
econòmic seguint les conclusions de la comissió d’estudi 
creada a tal efecte:

a. Una relació bilateral entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Estat.

b. L’establiment d’un sistema tributari integral propi per 
a Catalunya que determini les disposicions tributàries 
com les normes generals, de gestió i de procediment i 
normes específiques per a cada tribut, les relacions finan-
ceres entre Catalunya i l’Estat i els òrgans de supervisió 
del concert econòmic

c. L’assumpció efectiva per la Generalitat de Catalunya 
de les competències en exacció, recaptació, gestió, liqui-
dació, inspecció i revisió de tots els tributs generats a Ca-
talunya i que es gestionin per mitjà de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya.

d. La plena capacitat normativa sobre tots els tributs ge-
nerats a Catalunya dins el marc d’harmonització fiscal 
comunitària.

e. L’establiment de la quota a lliurar a l’Estat com a part 
alíquota del cost de les competències o serveis comuns 
que exerceix l’Estat que li són propis i a la cooperació 
interterritorial, revisable quinquennalment i que s’ha 
d’acordar en el marc de la Comissió Bilateral Estat-Ge-
neralitat.

f. L’establiment a Catalunya d’un model basat en el Con-
cert s’ha d’articular normativament a través d’una refor-
ma de la LOFCA en la qual es proclami l’excepció del 
règim de finançament comú i, en segon lloc, una llei que 
reguli els trets i les característiques d’aquest model.

g. Impulsar accions informatives a la ciutadania i els 
agents econòmics i socials sobre la proposta aprovada pel 
Parlament del nou model de relació econòmica de Cata-
lunya amb l’Estat.

h. Iniciar un procés de ratificació ciutadana de la propos-
ta de pacte fiscal, mitjançant una consulta popular.

Proposta de resolució núm. 32

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat 
d’impulsar el referèndum a la ciutadania de Catalunya 
que han demanat agents socials i sindicals sobre el garan-
timent de la inversió en educació, sanitat i serveis soci-
als públics, polítiques de reactivació econòmica i d’incre-
ment d’ingressos propis provinents d’una fiscalitat més 
justa i redistributiva, de la pràctica eliminació del dèficit 
fiscal i de la gestió de tots els impostos que es generen a 
Catalunya des de la Generalitat.

Proposta de resolució núm. 33

El Parlament de Catalunya manifesta que atesa la difi-
cultat de la conjuntura econòmica i l’actitud del govern 
de l’Estat contrària als interessos econòmics de Catalu-
nya, és més necessari que mai iniciar un procés de di-
àleg amb el conjunt de la societat catalana per avançar 
cap a la configuració d’una majoria social clara i compro-
mesa amb la consecució per vies pacífiques i democràti-

ques d’un Estat propi per a Catalunya, lliure i sobirà en el 
marc de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 60671)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre 
l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència 
de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis pú-
blics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució

I. Una agenda reformista per Europa orientada 
al creixement, la integració i la consolidació 
fiscal

A Europa existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit públic per fer front a la 
crisi econòmica i financera, que fa compatible l’inevita-
ble reestructuració de la despesa pública i les polítiques 
de reactivació econòmica que han de permetre generar 
ocupació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a promoure de forma prioritària a través de la seva 
acció exterior a Europa i a través dels organismes euro-
peus en els que participa i és protagonista, com l’Euro-
regió o els Quatre Motors d’Europa, i davant el Govern 
de l’Estat, la Transició Europea cap un espai Federal de 
relació política i econòmica a través de la reforma dels 
Tractats Europeus vigents que han d’establir: 

1.1. La creació a nivell europeu d’un Consell d’Experts 
Independent, que estableixi un calendari creïble i soste-
nible de reducció del dèficit i l’endeutament per cadascun 
dels països i que allargui els terminis per a la consolida-
ció fiscal. Aquest Consell també s’encarregarà de fisca-
litzar i supervisar el grau de compliment de les mesures 
d’estabilitat proposades, d’analitzar els eventuals desvi-
aments i de proposar mesures per sancionar o corregir 
aquests desviaments en cas de detectar-los.

1.2. La constitució d’un Govern Europeu, en contrapo-
sició a les estructures intergovernamentals actuals, que 
rebi dels Estats Membres les competències i la sobirania 
en matèria econòmica, fiscal i de tresor pròpia de les es-
tructures federals de referència al món.

1.3. Un calendari a mig termini d’assumpció per part dels 
Estats Membres de mecanismes de coordinació de les 
polítiques econòmiques, que realment els comprometi, i 
de creació d’una autoritat comuna del Tresor, que habiliti 
els instruments de gestió del deute mutualitzat a través 
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de la creació dels Eurobons i lluiti de forma eficaç contra 
les turbulències provocades pels mercats i les agències de 
qualificació de crèdits privades.

1.4. Un calendari a mig termini d’integració fiscal dels 
països que compartim l’euro, és a dir, de cessió de sobi-
rania fiscal dels Estats Membres cap a les institucions eu-
ropees, que vol dir entre altres l’harmonització de figures 
impositives i límits en l’ús dels Estats Membres de la po-
lítica impositiva –modificació d’impostos– i de la política 
de despesa –augment o reducció del dèficit públic– en fa-
vor de les institucions federals europees.

1.5. Un calendari a curt termini, garantit per les Instituci-
ons Europees i l’Eurogrup, de transferències de recursos 
dels Estats Membres amb més capacitat recaptatòria cap 
els estats més deprimits que s’hagin compromès a com-
plir amb els calendaris i les recomanacions esmentades 
a l’apartat anterior i per tal de poder finançar mesures de 
reactivació econòmica en aquests països.

1.6. La reforma dels Estatuts del Banc Central Europeu 
perquè contempli entre els seus objectius prioritaris no 
només el de l’estabilitat monetària, sinó també el del 
creixement econòmic.

1.7. La creació i implementació per part de les institu-
cions europees de la proposta de la Comissió Europea 
de creació de l’impost sobre les transaccions financeres –
FTT, Financial Transaction Tax– als 27 Estats Membres 
de la UE a partir de l’1 de gener de 2014.

1.8. La creació per col·laboració público-privada de 
l’Agència Independent de Qualificació de Crèdits Eu-
ropea –EICRA, European Independent Credit Rating 
Agency–, que proporcioni informació sobre la solvència 
del deute sobirà europeu als inversors de forma indepen-
dent, tant dels governs com de les empreses, fiable, trans-
parent i que rendeixi comptes sobre l’elaboració i l’encert 
en les seves qualificacions.

II. Una agenda reformista a Espanya orientada 
a la reactivació econòmica, la cohesió social i 
la sostenibilitat del sistema de benestar

A Espanya existeix una alternativa a l’actual estratègia 
dogmàtica de reducció del dèficit públic per fer front a 
la crisi econòmica i financera, que proposa reformes ori-
entades a la millora de la nostra competitivitat, l’accele-
ració de la reactivació econòmica, la lluita contra l’atur i 
que garanteix el nostres serveis del benestar, fomentant 
que pagui més qui més té.

Així doncs, és necessari realitzar i/o negociar amb el Go-
vern de l’Estat la següent Agenda de Reformes, per tal de 
propiciar les condicions econòmiques i socials necessàri-
es per sortir de la crisi.

Per tot això,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

2.1. Reforma financera

Instar el Govern de l’Estat, davant les reticències de les 
entitats financeres privades per finançar els processos de 
reestructuració del sistema financer espanyol i la incapa-

citat pressupostària del Govern de l’Estat per donar su-
port a les operacions corporatives i de sanejament que el 
sistema necessita, a: 

– Fer ús del fons de rescat europeu per recapitalitzar el 
sistema financer espanyol de forma àgil i eficient, tal i 
com demanen les institucions europees.

– Evitar així que el deute privat es continuï transformant 
en deute públic.

– Comptar amb el suport de les institucions europees per 
blindar-se davant les reaccions dels mercats de capital 
per haver utilitzat el fons de rescat.

– Comptar amb el compromís de les institucions europe-
es per exigir, com a contrapartida a les entitats financeres 
privades que es vegin beneficiades per l’ús d’aquest fons 
de rescat en els processos de reestructuració i adquisi-
ció d’entitats financeres, que la liquiditat que obtenen del 
Banc Central Europeu sigui ofert a empreses i consumi-
dors en forma de crèdits amb condicions de retorn i preus 
assumibles per aquests.

– Garantir que el procés d’absorció de les caixes cata-
lanes per entitats privades, prèviament adquirides amb 
diners públics i per sota de les condicions de mercat, 
mantinguin els recursos i les prioritats d’acció territorial 
originals de l’Obra Social de les Caixes absorbides.

2.2. Reforma fiscal

a) Impulsar davant el Govern de l’Estat una reforma fis-
cal en profunditat de l’estructura i el disseny tributari del 
sistema fiscal espanyol, en base als següents criteris ge-
nerals: 

i. Estandardització progressiva de les tarifes de totes les 
figures tributàries de titularitat del Govern de l’Estat als 
nivells mitjans de la zona euro.

ii. Actualització dels mínims exempts, simplificació dels 
trams i les escales en els impostos directes, millora de la 
progressivitat en els impostos indirectes i minimització 
de les deduccions, reduccions i bonificacions a la mínima 
expressió a totes les figures tributàries de titularitat del 
Govern de l’Estat per tal d’evitar el frau fiscal i maximit-
zar les possibilitats que paguin més els que més poden 
contribuir.

iii. Per tal d’evitar la competència fiscal a la baixa, cre-
ació d’una tributació mínima a les CCAA, compatible 
amb la seva autonomia financera i comparable amb els 
nivells de tributació mitjana a la zona euro.

iv. Creació d’un Impost sobre les Grans Fortunes a nivell 
estatal i garantir la vigència de l’Impost sobre el Patrimo-
ni rescatat per l’anterior Govern, fins que aquest Impost 
de Grans Fortunes no sigui vigent.

v. Crear un tribut que gravi els beneficis obtinguts per la 
generació i comercialització d’energia elèctrica produïda 
a través de fonts d’energia d’origen nuclear, com tribut 
cedit totalment a les CCAA.

vi. Augmentar significativament la tributació dels bene-
ficis de les SICAV a l’Impost de Societats i gravar tots 
els moviments, siguin del capital o de les plusvàlues, que 
es produeixin dins d’aquestes societats d’inversió. Elimi-
nar totes les bonificacions, deduccions i reduccions que 
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aquest tipus de societats tenen en altres figures tributàri-
es i controlar rigorosament el compliment dels requisits 
mínims per a constituir-ne alguna, especialment el nom-
bre mínim d’accionistes necessari per beneficiar-se de la 
tributació superreduïda de la que gaudeixen a l’Impost 
sobre Societats actual.

vii. Augment de recursos materials i econòmics a l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per tal de 
reforçar la lluita contra el frau fiscal i l’economia sub-
mergida.

viii. Enviar a les Corts Generals el Pla anual de l’AEAT, 
coordinat amb la resta d’agències tributàries de l’Estat, 
de lluita contra el frau fiscal pel seu debat i aprovació i fer 
un seguiment trimestral del seu compliment i una fisca-
lització anual de la seva implementació.

ix. Actualitzar les mesures del Pla d’aflorament de l’eco-
nomia i l’ocupació submergida aprovat pel Govern de 
l’Estat al març de 2011 en compliment del Pacte de l’Eu-
ro i referendat pel Consell Europeu.

b) Oposar-se davant el Govern de l’Estat a l’amnistia fis-
cal proposada amb els Pressupostos Generals de l’Estat 
per 2012 per la seva ineficàcia i la profunda injustícia res-
pecte a la gran majoria de ciutadans que compleixen ho-
nestament amb les seves obligacions tributàries.

2.3. Reforma laboral

a) Instar el Govern de l’Estat a suspendre l’aplicació de 
la normativa aprovada amb el Reial Decret Llei 3/2012, 
de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral.

b) Presentar un recurs d’inconstitucionalitat al RDL 
3/2012 en els termes que determina el Consell de Garan-
ties Estatutàries en el seu Dictamen.

c) Garantir els drets dels treballadors i treballadores a 
través d’una legislació negociada entre els agents econò-
mics i socials.

d) Recuperar les competències de la Generalitat com a 
Autoritat Laboral a Catalunya atesa la distribució com-
petencial establerta en l’article 149.1.7 de la Constitució 
Espanyola i l’article 170 de l’Estatut d’Autonomia.

e) Potenciar l’articulació del Marc Català de Relacions 
Laborals a través del diàleg i els acords de sindicats i pa-
tronal a través de l’AIC i l’Acord Estratègic.

2.4. Reforma del model energètic

Presentar a les Corts Generals abans del 30 de juliol pel 
seu debat i aprovació abans de finalitzar l’any 2012 un 
Pla estratègic de reforma del model energètic per Espa-
nya que contingui les línies estratègiques, els objectius 
a complir a curt, mig i llarg termini i els indicadors de 
control, coherents amb els compromisos europeus 2020, 
en matèria de: 

a) Reducció d’emissions de CO
2
 mitjançant, entre altres 

mesures, la progressiva limitació d’emissions de motors 
de transport.

b) Creació d’una tributació sobre les emissions contami-
nants per incentivar la inversió industrial en estalvi i efi-
ciència energètica.

c) Mesures d’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit pú-
blic, domèstic i empresarial, especialment sobre la cons-
trucció tant de nous habitatges com d’edificis, públics i 
privats, com en la rehabilitació de les construccions anti-
gues amb greus problemes de consum excessiu.

d) Mantenir les ajudes a l’adquisició de calderes i electro-
domèstics eficients a nivell domèstic.

e) Mesures per garantir la qualitat del subministrament 
elèctric i les interconnexions que trenquin l’aïllament 
energètic espanyol.

f) Mesures de racionalització del consum d’energia elèc-
trica, especialment les que provenen de fonts d’energia 
fòssil, a nivell públic, domèstic i empresarial.

g) Restabliment de les mesures de suport a la generació 
d’energia elèctrica a través de fonts d’energies netes –re-
novables–.

h) Calendari de posada en marxa de noves fonts de ge-
neració d’energia elèctrica que substitueixin les centrals 
nuclears en funcionament actualment.

i) Mantenir les campanyes de conscienciació social de la 
ciutadania amb les seves decisions de consum i estalvi 
energètic alineats amb els reptes europeus de l’agenda 
2020.

2.5. Reforma del model productiu i foment de la cohesió 
social

Impulsar un Pacte per la Competitivitat i la Cohesió so-
cial a Espanya amb la participació dels agents econòmics 
i socials més representatius a nivell de l’Estat i amb el 
concurs de totes les forces polítiques de l’arc parlamen-
tari espanyol per tal d’obtenir el màxim consens possible 
per realitzar: 

– Les reformes abans esmentades.

– Les mesures conjunturals de suport als sectors produc-
tius en matèria d’internacionalització, suport a l’exporta-
ció, ajut als emprenedors i autònoms.

– Les mesures extraordinàries de suport en especial als 
joves i als aturats de llarga durada, tant pel manteniment 
d’uns nivells dignes d’ingressos per poder viure, com 
perquè tinguin accés a la formació específica que els per-
meti obtenir i/o mantenir les capacitats, la formació i les 
habilitats per incorporar-se o tornar a integrar-se al mer-
cat laboral.

2.6. Compliment de l’Estatut i millora dels recursos i ins-
truments de les CCAA 

a) Negociar amb el Govern de l’Estat les següents me-
sures per fer efectives les competències de les CCAA i 
garantir la seva autonomia financera i el compliment dels 
compromisos d’austeritat amb Europa: 

i. Assegurar que els Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2012 compleixen amb allò que estableix l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya en vigor, tant pel que fa a la con-
signació pressupostària de la diferència entre el que està 
avui previst als Pressupostos i el 18,66% de la inversió 
que ens pertoca per complir amb la Disposició Addici-
onal Tercera de l’EAC, com pel que fa als 219 milions 
d’euros que s’havien de consignar en aquests Pressupos-
tos com a compensació per la falta d’inversió de l’any 
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2009, en compliment de la metodologia de càlcul de la 
Disposició.

ii. Establir el calendari de pagament dels 759 milions 
d’euros pendents de cobrar de la compensació de la Dis-
posició Addicional Tercera de l’EAC, corresponent al 
2008, entre aquest exercici i el següent.

iii. Garantir el pagament durant l’exercici en curs dels 
Fons de Convergència de 2012 (Fons de Competitivitat i 
Fons de Cooperació) lligats al model de finançament de 
les Comunitats Autònomes de règim comú, tal i com es 
va fer l’any 2009 i 2010, així com liquidar el correspo-
nent a 2011.

iv. Posar en marxa de forma urgent els Grups de Treball 
constituïts pel CPFF per tal d’establir i compensar els 
efectes de la deslleialtat institucional entre l’Administra-
ció de l’Estat i l’Autonòmica.

v. Acordar i posar en marxa de forma urgent els instru-
ments financers, coneguts com hispabons, que permetin 
a les CCAA finançar el seu endeutament a través dels 
mercats internacionals en condicions comparables a les 
del Govern de l’Estat.

vi. Establir uns objectius d’estabilitat pressupostària amb 
les CCAA compatibles amb el volum de la despesa que 
realitzen respecte al total de la despesa pública espanyola 
i coherents amb les característiques de les competènci-
es que financen i evitar indexar aquest objectiu al volum 
d’un desviament respecte als compromisos d’estabilitat 
que no tenien en compte aquest criteri proporcional.

b) Oposar-se davant el Govern de l’Estat a l’aprova-
ció i posada en marxa de les mesures contemplades ac-
tualment al Projecte de Llei d’estabilitat pressupostà-
ria i qualsevol altra iniciativa del Govern de l’Estat que 
atemptin contra l’esperit constitucional i l’estat de les au-
tonomies i permetin al Govern de l’Estat intervenir a la 
Generalitat de facto, la seva autonomia i les seves com-
petències.

2.7. Pacte Fiscal

Iniciar abans de finalitzar l’any 2012 les converses i tre-
balls amb el Govern de l’Estat, en el si del CPFF i de 
les Comissions Bilaterals respectives, per actualitzar el 
model de finançament de les Comunitats Autònomes de 
règim comú.

El Parlament ha d’incloure el debat sobre les conclusions 
de la Comissió d’Estudi per a un Nou Model de Finança-
ment en l’odre del dia d’una sessió plenària de l’actual pe-
ríode de sessions per tal de propiciar urgentment el punt 
de partida de les negociacions bilaterals amb el Govern 
de l’Estat pel nou pacte fiscal.

III. El Pacte Social per als ingressos: que pagui 
més qui més té

Per tal d’augmentar els ingressos de la Generalitat de for-
ma eficaç i justa, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 

3.1. Explorar i posar en marxa reformes sobre les des-
peses que suposen un gran potencial d’estalvi i per tant 

d’augment dels nostres recursos, com és la reforma de les 
compensació a les mútues d’accidents laborals.

3.2. Establir una veritable tributació sobre les grans for-
tunes a nivell català reformant: 

– L’Impost sobre el Patrimoni, de forma que es reduei-
xi el mínim exempt fins els 500.000 euros i s’incremen-
ti significativament la tributació de tots i cadascuns dels 
trams de l’escala actual.

– L’Impost sobre Successions, a través de la derogació 
de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions que va suprimir la tributació de 
Successions a Catalunya.

3.3. Fer front a la fiscalitat verda: 

a) Mitjançant la creació d’un tribut propi que gravi els 
beneficis obtinguts per la generació i comercialització a 
Catalunya d’energia elèctrica produïda a través de fonts 
d’energia d’origen nuclear.

b) Reformant l’Impost sobre l’allotjament turístic per 
convertir-lo en un tribut que gravi l’explotació del nostre 
patrimoni cultural, natural i paisatgístic en benefici del 
turisme i que compensi als ens locals de l’excés de despe-
ses sobre els seus serveis bàsics als que han de fer front 
per la singular recepció de turistes als seus municipis.

3.4. Lluitar contra el frau fiscal, presentant abans del 30 
de setembre de cada any, per al seu debat i aprovació en 
la Comissió parlamentària competent: 

– Una proposta anual de mesures de lluita contra l’evasió 
i el frau fiscal a executar per l’Agència Tributària de Ca-
talunya, en coordinació amb el Pla que eventualment pu-
gui està desenvolupant l’Agència Estatal, durant l’exercici 
posterior a la seva presentació.

– El balanç d’actuació quantificat de les mesures de lluita 
contra l’evasió i el frau fiscal executat per l’Agència Tri-
butària de Catalunya durant el passat exercici.

IV. El Pacte Social per a l’Estat del Benestar: 
alternatives a l’actual política de retallades

4.1. Protecció de les famílies per assegurar els drets de 
ciutadania

4.1.1. El Parlament de Catalunya constata que la situació 
de les famílies catalanes s’ha degradat fortament en els 
darrers anys, per la destrucció de llocs de treball, i es-
pecialment a partir de la política iniciada l’any 2011 de 
reducció de l’accessibilitat als serveis públics i de dismi-
nució o desaparició dels ajuts a les famílies amb menys 
ingressos. L’acció del Govern de la Generalitat ha incre-
mentat la fragilitat de les famílies i la incertesa sobre el 
seu futur. Cal doncs modificar en profunditat aquestes 
polítiques.

4.1.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a protegir la situació de les famílies catalanes 
mitjançant les següents accions: 

a) Garantir el compliment de la Llei 14/2010 dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència.
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b) Mantenir les places d’escola bressol públiques i con-
certades existents i promoure’n de noves amb el món 
local o la iniciativa social en els territoris on sigui més 
necessari, per tal que hi hagi oferta suficient per a la de-
manda manifestada, a preus raonables.

c) Refinançar les partides del Departament d’Ensenya-
ment destinades a beques menjador com a instrument 
garantidor de l’alimentació dels infants de famílies més 
vulnerables.

d) Per tal que cap infant vegi minvades les seves oportu-
nitats per la situació econòmica de la seva família, ade-
quar a la situació actual els recursos destinats a acollida 
matinal, llibres de text, transport escolar i plans educa-
tius d’entorn.

e) Garantir els serveis necessaris per l’atenció a les per-
sones dependents a càrrec de les famílies, com són: els 
centres de dia i residencials per gent gran i persones amb 
discapacitat, el serveis d’atenció domiciliària social els 
serveis de Respir, famílies amb infants en llarga hospita-
lització, horaris d’atenció pediàtrica als CAP i altres me-
sures de suport a la conciliació i gestió de l’ús del temps.

f) Refinançar les partides del Departament de Benestar 
i Família destinades als ajuts per infant a càrrec per tal 
que aquesta prestació s’atorgui a les famílies de fins a 
35.000 euros d’ingressos, segons paràmetres de progres-
sivitat en la quantia, i amb un esforç especial per a les fa-
mílies en situació de vulnerabilitat.

4.2. Equitat i cohesió socials

4.2.1. El Parlament de Catalunya constata que la pèrdua 
de qualitat objectiva dels serveis públics essencials (eli-
minació de la sisena hora lectiva en l’educació primària 
de titularitat pública, menor activitat i més llistes d’espe-
ra –43% d’augment– als serveis sanitaris, disminució de 
persones perceptores de la llei de la Dependència, menor 
oferta de formació ocupacional, etc.) està produint una 
regressió accelerada en l’equitat social. S’ha començat a 
perdre la igualtat bàsica de cada persona davant la malal-
tia, la necessitat de formació o la manca d’autonomia per-
sonal. Si acceptem que no hi ha nació sense cohesió soci-
al, es fa evident que Catalunya necessita mesures urgents 
per no perdre els nivells de cohesió efectiva que s’havien 
assolit en els darrers anys i que pot costar molt recuperar.

4.2.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a oposar-se políticament i institucionalment 
a una retallada lineal en els serveis públics d’educació 
i sanitat decidida de manera unilateral des del Govern 
de l’Estat sense tenir en compte les competències de les 
CCAA en el marc de les normatives bàsiques.

4.2.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat en matèria de serveis de salut, a: 

a) Donar compliment, en els seus termes exactes, a la 
Moció 83/IX, sobre l’accessibilitat del sistema sanitari, 
per tal que usuaris, professionals i entitats proveïdores 
dels serveis de salut tornin a situar els estàndards de ser-
vei en els nivells que demanda la societat catalana.

b) Replantejar els criteris del Mapa Sanitari i del Pla 
d’Innovació, comptant amb els ajuntaments. Revisar el 
Pla d’Estructures i Inversions per prioritzar les seves ac-
tuacions en un termini plurianual.

c) Reconèixer el paper central dels professionals de la sa-
lut en l’assoliment dels objectius de qualitat del sistema 
sanitari, i això, en primer lloc, negociant i aprovant un 
nou marc de referència que serveixi per a la redacció dels 
convenis en els diferents sectors.

d) Eliminar la nova taxa associada a l’expedició de re-
ceptes de fàrmacs al sistema públic (coneguda com a 
«Euro per Recepta»). No plantejar cap nova mesura de 
copagament sense l’acord polític i dels col·lectius profes-
sionals del sector de la salut. Recuperar el consens amb el 
sector farmacèutic a través de la Mesa del Medicament, 
Institució on participava tot el sector, industria, Farmàci-
es, Universitat, Patronals, etc.

4.2.4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat en matèria de serveis educatius, a: 

a) Blindar l’equitat en el conjunt del Servei d’Educació de 
Catalunya, fent que tots els infants i joves rebin un ser-
vei equivalent en els seus paràmetres fonamentals (horari 
lectiu –sisena hora de primària–, planificació i atenció 
pedagògica, equipaments educatius, suport econòmic als 
alumnes que ho requereixin) sigui quina sigui la titulari-
tat del centre en el que estudien.

b) Mantenir i reforçar les polítiques contra el fracàs esco-
lar pactades amb els agents socioeconòmics com a Mesu-
ra 23 de l’Acord Estratègic 2008-2011.

c) Iniciar una millora dels estudis reglats de Formació 
Professional, per tal d’assegurar tant l’objectiu d’un ac-
cés adequat (formes d’accés) com el de tenir un contingut 
adaptat i dinàmic, en funció de l’evolució de l’economia 
i dels sectors productius. Les reformes prioritàries han 
de ser la diversificació del darrer curs de l’ESO i l’orien-
tació i el contacte directe dels alumnes amb els sectors 
productius.

d) Treballar a curt termini per a la consecució d’un 
Acord per la Universitat en el marc de la Comissió de 
Governança de les Universitats que ja està constituïda i 
reequilibrar financerament les universitats públiques de 
Catalunya.

4.2.5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat en matèria de serveis socials, a: 

a) Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis 
Socials a partir del treball conjunt dels diferents nivells 
institucionals i, a tal efecte, garantir els recursos sufici-
ents en els serveis socials bàsics.

b) Obrir un debat al voltant de la revisió i adaptació de la 
Cartera de Serveis Socials a les noves realitats socials. 
Un procés basat en la transparència i el consens amb tots 
els agents implicats i a tots els àmbit d’assessorament, 
participació i codecisió.

c) Agilitzar els processos de la Llei de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a la Dependència amb l’objectiu de reduir 
terminis, evitar l’increment de les llistes d’espera i garan-
tir els drets de les persones amb situació de Dependència.

d) Millorar la informació i acompanyament a les perso-
nes sol·licitants i llurs famílies i als i les professionals que 
hi intervenen, tant sobre el procés de tramitació i resolu-
ció com sobre les revisions que esdevinguin de tots els 
serveis socials i prestacions.

Fascicle segon
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4.3. Lluita contra la pobresa

4.3.1. El Parlament de Catalunya constata que la situa-
ció de pobresa que afecta a un de cada quatre ciutadans 
de Catalunya i la previsió de l’agreujament d’aquesta si-
tuació fa que la lluita contra l’exclusió social adquireixi 
absoluta centralitat en l’agenda política i social del país. 
Davant d’aquesta situació, són necessàries no només ac-
cions reactives i compartimentades si no que esdevé prio-
ritari construir de forma urgent un Pacte contra la Pobre-
sa i per la Inclusió social.

4.3.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a constituir una Xarxa d’Últim Recurs de 
Lluita contra l’Exclusió en coordinació amb els ens lo-
cals i amb la participació dels agents i entitats socials, a 
la que es convidi a participar les altres institucions, en-
titats i empreses privades del país, per tal que totes les 
persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent 
d’exclusió social, tinguin accés a un seguit de recursos, 
garantint-se per part de la Generalitat les prestacions mí-
nimes següents: 

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials bàsics a través d’un professional de referència.

– Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventu-
als processos de desnonament per tal de donar resposta 
a la demanda creixent dels sectors més vulnerables del 
mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos ni-
vells de renda.

– Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua.

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció.

– Atenció específica als infants per assegurar els mínims 
en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a esco-
la en condicions d’igualtat efectiva.

– Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmà-
cia.

4.3.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a donar compliment als compromisos adqui-
rits amb les entitats socials i municipalistes en el Docu-
ment de Lluita contra la Pobresa i per la Inclusió Social 
a Catalunya.

4.3.4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a actuar per la inclusió social en matèria d’in-
serció social i laboral a partir de: 

a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el 
programa a les necessitats derivades de l’actual context 
socioeconòmic.

b) Resoldre la situació de col·lapse actual dels expedients: 
Presentar al Parlament, en el termini d’un mes, un pla 
de xoc per fer front al col·lapse d’expedients de la Ren-
da Mínima d’Inserció pendents de resoldre des del mes 
de maig de l’any 2011. I compensar als ajuntaments pels 
recursos extraordinaris que han destinat a donar resposta 
a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes 
de lloguer, ajuts de pagament de subministraments bàsics 
com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per 
alimentació, entre d’altres, produïdes als municipis, com 
a conseqüència de les irregularitats i deficiències dels 
últims canvis de models de cobrament i de control dels 

PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 
2011.

c) En relació amb les persones perceptores de la renda 
mínima amb especials dificultats d’inserció al mercat de 
treball i les persones aturades de llarga durada que, da-
vant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inser-
ció, n’han estat exclosos, presentar un programa de plans 
extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany 
de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos con-
tractes atorgats durant l’any 2010 i a incentivar la con-
tractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.

d) Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social, coordinant la seva actuació amb la 
de totes les entitats del Tercer Sector que també s’hi de-
diquen. Endegar un programa per ajudar específicament 
a trobar feina a les persones de més de 45 anys que han 
perdut el lloc de treball i tenen baixa ocupabilitat.

e) Millorar la inclusió social en els processos de transició 
escola/treball. Endegar un programa per a la inserció la-
boral o la formació de joves que ni estudien ni treballen i 
es troben en condicions de baixa ocupabilitat.

4.3.5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat en matèria d’habitatge, a: 

a) Aprovar una nova legislació per reduir i evitar el so-
brendeutament de persones i famílies, evitant l’endeuta-
ment vitalici i establint el concepte de la «segona oportu-
nitat», així com incrementar les garanties als deutors en 
els processos d’execució hipotecària i incloure la dació 
en pagament pels casos de l’habitatge habitual.

b) Convertir l’actual servei de l’OFIDEUTE en el Servei 
Públic de Mediació per a l’atenció dels afectats pel deute 
hipotecari, multiplicant els percentatges de seguiment i 
d’acompanyament de persones i famílies afectades, des-
tinant a l’acció nous recursos professionals a partir de la 
creació d’un Programa de Seguiment de Persones/Famí-
lies afectades per la pèrdua o el risc de pèrdua de l’habi-
tatge a causa de la hipoteca.

c) Establir les línies de suport tècnic i financer, si s’escau, 
als serveis locals i les entitats socials de mediació (que 
actuen amb la mateixa finalitat fixada al punt anterior) 
per garantir-los l’exercici de la seva funció a nivell mu-
nicipal.

d) Obrir la convocatòria de 2012 per ajuts al lloguer.

V. El Pacte Social per al teixit econòmic: 
recuperar el creixement i crear ocupació

5.1. El Parlament de Catalunya constata que les conclu-
sions de la Cimera Anticrisi, celebrada tot just fa un any 
el 25 de març del 2011, han estat incomplertes per part 
del Govern durant aquest temps. D’aquesta manera, els 
elements substancials de la crisi (aturada del crèdit a les 
persones i empreses, desocupació, baixa inversió, man-
ca de projectes tractors…) segueixen plenament vigents 
i els pocs elements positius provinents de l’exterior (crei-
xement de les exportacions i el turisme) no compensen la 
minsa activitat de la resta de sectors. Cal, doncs, posar en 
pràctica urgentment polítiques d’estímul directe de l’acti-
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vitat econòmica des de totes les administracions, i espe-
cialment des del Govern de la Generalitat.

5.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reeditar urgentment la Cimera Anticrisi per 
renovar els acords i conclusions, adaptades a les noves 
complexitats de la situació actual. Posteriorment, convo-
car els agents econòmics i socials del país a la renovació 
de l’Acord Estratègic per a la Competitivitat de l’Econo-
mia Catalana.

5.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, per tal de generar nova activitat econòmi-
ca, a iniciar de manera immediata les següents actuaci-
ons, que hauran de ser presentades al Parlament com a 
programes, en els termes establerts a l’article 148 RPC, 
abans de tres mesos: 

En l’àmbit de l’energia: 

a) Elaborar i finançar un Pla Operatiu del Vehicle Elèc-
tric a Catalunya, en acord amb fabricants, gremis de ta-
llers, gremis de garatges, distribuïdors d’energia, ajunta-
ments, entitats financeres i asseguradores. El Pla haurà 
de donar facilitats per l’adquisició de vehicles elèctrics, 
bonificacions en taxes i impostos, prioritats en la circu-
lació o altres avantatges i preveure la xarxa de punts de 
càrrega.

b) Impulsar el desplegament de l’energia eòlica en les Zo-
nes de Desenvolupament Prioritari creades en el Decret 
147/2009 regulador del procediment administratiu apli-
cable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya, i Acords de Govern posteri-
ors, amb la celebració dels concursos que s’hi preveuen.

c) Impulsar un Pla per l’Eficiència Energètica i l’Ocu-
pació, constituint un fons amb recursos públics i privats 
de fins a 2.000 milions d’euros per finançar les mesures 
d’estalvi energètic d’empreses i llars, generant així llocs 
de treball i disminuint la factura energètica total de Ca-
talunya.

En l’àmbit de la tecnologia i l’impuls a la innovació: 

d) Impulsar l’elaboració immediata, en el marc de la 
Fundació Mobile World Capital (MWC), d’un progra-
ma de finançament d’actuacions de les administracions o 
de companyies privades, començant amb els recursos ja 
compromesos, prioritzant aquelles que tinguin la major 
capacitat d’arrossegament d’activitat. El Govern infor-
marà anualment al Parlament, mitjançant compareixença 
en Comissió, de l’avenç de totes les iniciatives lligades a 
la MWC i de la planificació per l’any següent.

e) Convocar anualment els ajuntaments de Catalunya a 
un concurs per al finançament de projectes de SmartCity, 
dotat amb 100 milions d’euros, prioritzant aquells que 
tinguin el major impacte en la reducció del consum ener-
gètic i en general l’ús eficient dels recursos ambientals.

f) Constituir un fons público-privat, dotat de manera pro-
gressiva fins amb 200 milions d’euros per a la inversió 
sense avals en projectes de noves empreses (agrupant els 
diferents capitals que cerquen entrar en préstecs partici-
patius, business angel, capital llavor, etc.), sobretot de ba-
se tecnològica i amb possibilitat de creixement (patents).

g) Constituir un fons de transferència de tecnologia de 
100 milions d’euros que impulsi de manera activa els 
avenços en matèria de R+D de les universitats catala-
nes i dels Centres Tecnològics al teixit empresarial ca-
talà, especialment entre les PIME que no tenen capacitat 
financera per tenir departaments d’R+D+i. Aquest fons 
finançarà empreses expertes en transformar resultats de 
recerca en noves línies de producció empresarial i es res-
cabalarà –a risc– amb les futures vendes.

h) Reunir els signants del Pacte Nacional per la Recer-
ca i la Innovació per revitalitzar aquest acord, i reformu-
lar l’itinerari de finançament que figura en el Pacte, per 
tornar a dotar d’un marc financer creïble aquestes polí-
tiques.

i) Definir un conjunt d’àrees de Catalunya, industrials o 
lligades al coneixement, com a Districtes Especials d’in-
novació, tot impulsant una cartera de serveis i de produc-
tes que permetin als emprenedors o a les empreses que ja 
fan innovació poder dur-la a terme en les condicions més 
favorables.

j) Assegurar, tot i el marc financer general, el finança-
ment dels projectes emblemàtics de les grans infraestruc-
tures de recerca de Catalunya, com ara el BSC-CNS o el 
Sincrotró Alba, comptant si és necessari amb aportaci-
ons privades.

k) Assegurar que un 3% del conjunt de la contractació 
pública de la Generalitat, en volum econòmic, es promo-
gui en base als procediments de Compra Pública Innova-
dora a partir de l’any 2013.

l) Definir, conjuntament amb l’Agència de Protecció de 
Dades, l’univers de bases de dades de l’Administració de 
la Generalitat que poden ser posades a disposició de les 
empreses i la ciutadania per a la generació d’aplicacions 
que puguin ser comercialitzades. Situar en el portal Open 
Data de la Generalitat, a finals del 2012, el 25% d’aques-
tes bases de dades i el 100% a finals del 2013.

m) Fer palesa davant el Govern de l’Estat la seva oposi-
ció a que els instruments reguladors dels mercats i de la 
competència perdin competències i capacitats en benefici 
de l’Administració, com resulta de l’Avantprojecte de Llei 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 
Singularment, vetllar i treballar pel manteniment a Bar-
celona de la seu de l’ens regulador del mercat de les tele-
comunicacions, sense disminució de competències ni de 
capacitat del seu equip humà.

En l’àmbit de l’ocupació i l’autoocupació: 

n) Crear, conjuntament amb les xarxes d’iniciativa social 
i l’obra social de les entitats financeres, un fons d’inno-
vació i desenvolupament social, amb dotació econòmica 
progressiva de fins a 200 milions d’euros, per impulsar i 
finançar els projectes de formació, d’auto-ocupació i de 
creació de petites empreses en els barris i les famílies 
més afectats per la crisi.

o) Negociar amb el Govern de l’Estat l’increment de les 
partides del Projecte de PGE2012 destinades a la forma-
ció ocupacional i al foment de l’ocupació, i activar im-
mediatament les convocatòries de la Generalitat per tal 
de fer front als programes de millora de l’ocupabilitat i la 
reinserció laboral de les persones aturades.
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p) Endegar un programa d’ocupació a curt termini dirigit 
a aturats joves i de més de 45 anys.

q) Seguir treballant per la integració dels subsistemes de 
la Formació Professional.

r) Endegar un programa de retenció i atracció de talent, 
que abasti l’activitat acadèmica i de recerca però que in-
corpori l’àmbit d’empresa.

En l’àmbit de les infraestructures i el transport: 

s) Reimpulsar el creixement de la xarxa ferroviària tant 
de transport públic de passatgers com de mercaderies. 
Per això cal prioritzar aquelles obres que comprometen 
el creixement econòmic del país o que suposen una mi-
llora social i territorial immediata: 

– A nivell metropolità, completar les obres de la línia 9 
del metro previstes, dels FGC a Terrassa i Sabadell, de 
titularitat de la Generalitat i exigir a l’Estat l’acceleració 
de l’execució del Pla de Rodalies, entre ells la connexió 
amb el tren de l’aeroport del Prat.

– A nivell de mercaderies, exigint a l’Estat la realització 
de les obres de connexió ferroviària del Port de Barcelo-
na amb la línia de connexió amb la frontera francesa i de 
connexió del Port de Tarragona mitjançant la construcció 
del tercer fil.

– A nivell d’alta velocitat, exigir a l’Estat la posada en 
funcionament de la connexió amb la frontera france-
sa abans de finalitzar l’any en curs, d’ampliar la xarxa 
d’AVANT de Barcelona a Girona i Figueres i d’accelerar 
les obres de construcció de la nova estació de La Sagrera.

– Reclamar a l’Estat l’acabament del nus ferroviari de 
connexió de la línia convencional i l’alta velocitat al 
Camp de Tarragona i del desdoblament Vandellós-Tarra-
gona i la seva entrada en funcionament l’any 2013.

t) Garantir amb un nou finançament la sostenibilitat eco-
nòmica del sistema, sense carregar-la sobre els usuaris, 
desplegant el sistema tarifari integrat i prioritzant les in-
versions a fer d’acord amb els criteris de major retorn so-
cial i/o econòmic.

u) Reclamar a l’Estat un nou model de gestió aeroportu-
ària constituint d’immediat l’òrgan rector de l’Aeroport 
del Prat i impulsant un model similar per a la gestió dels 
aeroports de Reus i Girona. Activar el projecte d’aeroport 
corporatiu a Igualada-Òdena pel seu impacte territorial.

v) Completar el pla d’eixos viaris iniciat per l’anterior 
executiu posant en funcionament l’any 2013 el desdobla-
ment de l’Eix Transversal i les seves connexions amb la 
resta de la xarxa. Així mateix, cal requerir el Govern per 
tal que insti el Govern de l’Estat a finalitzar les obres de 
l’eix viari orbital (4rt. Cinturó) i a construir la seva conti-
nuïtat com a Ronda del Vallès, i de la N-II en el seu tram 
a les Comarques Gironines.

w) Finalitzar les noves plataformes logístiques del país 
(Empordà, Penedès, Montblanc, El Camp) i posar-les en 
funcionament el més aviat possible, donada la seva alta 
capacitat per a la generació d’activitat econòmica i ocu-
pació.

En l’àmbit de l’habitatge i els barris: 

x) Activar un Programa Urgent de Foment de la rehabili-
tació i de la Millora Urbana com a instrument de millora 
de la qualitat i de l’accessibilitat de l’habitatge construït i 
de reactivació econòmica i d’ocupació del sector.

y) Aprovar amb urgència el Pla Territorial Sectorial de 
l’Habitatge i el nou Pla per l’Habitatge 2012-2015.

z) Reprendre les convocatòries anuals de la Llei 2/2004, 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial.

En l’àmbit de l’exportació i els sectors exteriors: 

aa) Obrir una Oficina d’Atenció a la PIME que vol captar 
mercats exteriors, amb assessorament àgil que li permeti 
determinar els seus millors mercats objectiu i iniciar els 
canvis organitzatius que suposa començar a ser empresa 
exportadora. Aquest programa haurà de promoure la co-
operació empresarial dins dels sectors, per tal de poder 
guanyar prestigi global de marca i capacitat de penetra-
ció en els mercats.

bb) Crear una unitat dins d’Acc1ó especialitzada en la de-
tecció de concursos i licitacions d’organismes públics i 
privats de grans obres en altres països o per a l’empla-
çament d’iniciatives i projectes d’abast internacional, per 
tal de presentar projectes des de Catalunya sempre que 
sigui possible.

En l’àmbit del Turisme i els grans esdeveniments: 

cc) Acordar, amb la resta d’administracions implicades, 
el Pla d’Inversions per als Jocs del Mediterrani de Tarra-
gona 2017, i assegurar-ne el finançament. Garantir que 
aquests Jocs seran un element de promoció i millora pel 
mig i llarg termini de Tarragona com a ciutat i de la Cos-
ta Daurada com a destinació turística.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 60697)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents propostes de resolució sub-
següents al Debat general sobre l’impuls de la reactivació 
econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern 
en la qualitat dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Propostes de resolució

Mesures en l’àmbit de les polítiques de salut

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reduir l’impacte que la reducció de la despesa 
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en matèria de salut ha ocasionat a l’atenció primària, re-
duint les variacions en la qualitat de l’atenció primària i 
la prestació de serveis addicionals que ajuden a mantenir 
les prestacions hospitalàries.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir una xarxa de proveïdors d’atenció pri-
mària a Catalunya, que promogui i mantingui la continu-
ïtat de l’atenció i actuï com a centres per la prestació de 
serveis generalistes així com també com centres per l’ac-
cés als diagnòstics i tractament de malalties cròniques.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, en el marc del Pla de salut de Catalunya 2011-
2015, a introduir noves mesures que millorin la vincula-
ció dels equips d’atenció primària amb els especialistes i 
professionals de la salut i l’atenció social amb l’objectiu 
d’assegurar una atenció sanitària eficaç.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure la modificació de la legislació far-
macèutica per tal que catàleg farmacèutic inclogui en el 
sistema públic els medicaments genèrics i els que tinguin 
un preu menor i que mantinguin en tot cas la relació entre 
el cost i l’efectivitat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fomentar en el sistema públic de salut la pres-
cripció de medicaments genèrics i de productes amb un 
preu menor.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incentivar una plataforma única de processos 
de compra i de distribució dels medicaments finançats a 
càrrec de l’Institut Català de la Salut en l’àmbit hospita-
lari.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar la reordenació dels serveis de l’atenció 
urgent duta a terme com a conseqüència de la contenció 
de la despesa en l’àmbit de la salut per cada àmbit terri-
torial de salut, i reduir l’impacte del ajust pressupostari 
que afecta els centres d’atenció primària i els consultoris 
locals.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implantar els procediments adients de control 
que tinguin per objectiu evitar l’abús en la utilització de 
la cobertura sanitària universal del sistema sanitari pú-
blic català per part de ciutadans no residents a Catalunya 
ni a la resta d’Espanya salvaguardant, en tot cas, l’assis-
tència sanitària urgent per a situacions d’urgència mèdica 
sobrevinguda.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir, a partir de l’any 2013, una deducció cor-
responent al tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF) per les despeses realitza-
des per a la contractació de la cobertura mèdica per asse-
gurances de salut privades.

Mesures en l’àmbit de les polítiques socials

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini de sis mesos, un Pla 
de suport a la família on s’inclogui el desplegament de 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 

de la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de protecció de  
la família nombrosa, i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic.

11. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a eme-
tre, de manera urgent, una convocatòria d’ajuts als Cen-
tres Especials de Treball pel 75% del salari mínim inter-
professional per a tots els treballadors amb discapacitat 
qualificats com d’especial dificultat.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar un projecte de llei, abans de fina-
litzar l’any 2012, que contingui una revisió global de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) per adaptar-la a la reali-
tat actual i retornar-li el caràcter social de renda d’inser-
ció social potenciant no només la vessant econòmica sinó 
la vessant formativa i de pla d’inserció, de tal forma que 
sigui més equitativa, justa i sostenible.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a promoure amb el tercer sector social, els 
agents socials i els grups parlamentaris un pacte per afa-
vorir la inclusió social i recuperar els nivells d’assistència 
i prestació social que s’han vist reduïts a conseqüència de 
les mesures d’estalvi del Govern.

Mesures en l’àmbit del control, la contenció 
de la despesa i del dèficit públic

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que tot l’estalvi que puguin generar 
els Departament de Salut, d’Ensenyament i de Benestar 
Social i Família fruit de l’eficiència i l’estalvi respecte a 
les previsions pressupostàries contingudes al pressupost 
per al 2012 durant el present exercici pressupostari, s’ha 
de destinar a dotar pressupostàriament el manteniment 
dels serveis sanitaris que presta a les persones l’ICS i al-
tres entitats de la XHUP, els serveis socials i les ajudes 
que presta i atorga a persones i famílies l’ICASS i el De-
partament de Benestar Social, i els serveis i la millora 
dels equipaments educatius així com a incrementar els 
ajuts per beques per a l’estudi.

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures adients per reduir l’im-
pacte que sobre la ciutadania poden tenir les polítiques 
de contenció i reducció de la despesa pública, especial-
ment pel que fa als àmbit de la sanitat, l’educació i el ben-
estar social.

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar abans del proper 10 d’octubre d’en-
guany el projecte de llei de pressupostos de la Generali-
tat per al 2013, en compliment del que disposa l’article 
32 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públi-
ques de Catalunya.

17. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en el projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat per el 2013, es redueixin al màxim les par-
tides corresponents a les despeses supèrflues, innecessà-
ries i improductives, i que inclogui les següent mesures: 

a) La reducció a la mínima expressió xifrada de les parti-
des d’Atencions protocol·làries, publicacions campanyes i 
actes institucionals.
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b) L’impuls d’una Central de compres de la Generalitat 
per afavorir economies d’escala i abaratir costos (Carbu-
rants, energia, material d’oficina, etc.)

c) La renegociació dels contractes d’arrendament per part 
de la Generalitat de Catalunya per tal d’adaptar-los a l’ac-
tual situació del mercat.

d) La reducció dels arrendaments i de la superfície per 
part dels edificis que ocupen les oficines de l’adminis-
tració.

18. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir en el projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat per l’any 2013, com a mínim, el ma-
teix nivell de despesa que en els pressupostos per al 2012, 
tan en termes absoluts com en termes relatius, per a les 
polítiques de salut, educació i benestar social i família, 
garantint en tot cas l’assoliment de l’objectiu de dèficit 
compromès.

19. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar el mecanisme a través del qual el 
Parlament de Catalunya aprovi el límit de despesa no fi-
nancera previ a la presentació del projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat a la Cambra catalana, amb 
l’objectiu de limitar d’aquesta manera la despesa pública 
de la que pot disposar el Govern en la llei de pressupos-
tos, condicionat i sense renunciar ni sens perjudici del 
principi bàsic de garantia de la suficiència financera.

20. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar els mecanismes necessaris per ga-
rantir la màxima transparència en la gestió pressupostà-
ria, que incloguin la tramesa mensual d’informació sobre 
l’evolució d’ingressos i despeses al Parlament així com 
les compareixences amb periodicitat semestral dels alts 
càrrecs del Departament d’Economia i Coneixement.

21. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reduir les transferència, subvencions, ajuts i 
incentius, etc., a les entitats, organitzacions, fundacions i 
empreses que no tinguin per objecte la promoció de po-
lítiques socials i d’atenció a les persones i el creixement 
econòmic.

Mesures per reorientar les funcions de les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior

22. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat posar en marxa, dins d’aquest any 2012, tots els 
objectius i actuacions contingudes al Pla de reestructura-
ció de les oficines d’acció exterior de la Generalitat com 
a instrument d’ajuda, suport i recolzament per a la inter-
nacionalització de l’economia i les empreses catalanes.

23. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat al tancament de les actuals Delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior de Londres, París i Ber-
lín com a mesura d’estalvi.

Mesures en l’àmbit de suport a l’emprenedoria

24. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, durant el primer semestre del 2012, 
el projecte de llei de suport a l’emprenedoria, als treballa-
dors autònoms i les microempreses, com a base del teixit 

econòmic de Catalunya, que contingui l’estatut bàsic dels 
emprenedors.

25. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat oferir un marc fiscal atractiu als emprenedors 
tan per l’establiment d’iniciatives empresarials a Catalu-
nya, com per la internacionalització del projectes empre-
sarials catalans.

26. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, en el termini de tres mesos, polí-
tiques de suport als emprenedors, els treballadors autò-
noms i les pimes, amb l’objectiu de reactivar l’activitat 
econòmica i productiva i generar ocupació.

27. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en funcionament noves línies de suport 
tècnic i d’ajut econòmic, a través de l’Institut Català de 
Finances o a través de la pròpia Generalitat, pels empre-
nedors que posin en marxa llur propi projecte empresari-
al d’autoocupació.

28. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la creació de l’expedient únic elec-
trònic, que permetrà a cada empresa consultar en línia 
la situació de tots els expedients amb l’Administració de 
la Generalitat. Aquest expedient electrònic haurà d’estar 
operatiu abans de finalitzar l’any 2012.

29. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear, en el termini de tres mesos, «l’oficina de 
l’emprenedor» a través de la xarxa, on s’ofereixi asses-
sorament als emprenedors sobre els tràmits i actuacions 
que tenen que efectuar per formalitzar i constituir la seva 
empresa.

30. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en el termini màxim de sis mesos, elabo-
ri un mapa del viver d’empreses arreu de Catalunya, tot 
augmentant el número dels existents, en què es facilitin 
zones habilitades per a oficines, amb les eines tecnolò-
giques adequades, amb l’objectiu que els emprenedors 
d’àmbit tecnològic puguin disposar del suport logístic i 
tècnic necessari a baix cost.

31. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar l’establiment d’una deducció sobre el 
tram autonòmic de l’IRPF per a compensar una part de 
les despeses que efectuen els treballadors autònoms per a 
millorar la seva formació.

32. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar, durant l’any 2012, l’aportació de 
capital de la Generalitat de Catalunya a l’Institut Català 
de Finances (ICF) per a incrementar els avals per autò-
noms i emprenedors.

33. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar, durant l’any 2012, una Ordre de Sub-
vencions de Bonificacions dels interessos dels préstecs 
que hagi concedit l’Institut Català de Finances per a les 
empreses amb dificultats per a accedir al crèdit al siste-
ma financer privat.

34. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a augmentar, durant l’any 2012, el percentatge 
deduïble aplicable a la quota íntegra de l’IRPF en la part 
corresponent al tram autonòmic i amb efectes des de l’1 
de gener de 2012, en concepte d’inversió per un àngel in-
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versor per l’adquisició d’accions o participacions social 
d’entitats noves o de creació recent, del 30% actual fins 
al 35%, elevant l’import màxim d’aquesta deducció fins 
als 8.000 euros.

35. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a orientar i donar suport de l’activitat emprene-
dora dels estudiants universitaris a través de l’impuls de 
plans en aquest sentit amb la col·laboració de les univer-
sitats catalanes.

36. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reestructurar, dins del primer semestre de 
2012, la xarxa Inicia per a la creació d’empreses, reorde-
nant el nombre d’agents al territori, assignant els recursos 
en funció del volum de feina feta i dels resultats, amb me-
canismes de control i avaluació.

37. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir, abans de finalitzar l’any 2012, una lí-
nia de microcrèdits i d’avals adreçats fonamentalment, 
encara que no exclusivament, als joves emprenedors que 
presentin projectes que siguin atractius en els sectors 
punters de l’activitat econòmica catalana.

Mesures en l’àmbit de suport a l’ocupació

38. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reformar, abans de finalitzar el primer se-
mestre del 2012, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
per fer efectiva a Catalunya l’aplicació del Reial Decret 
1796/2010, del 30 de desembre, pel qual es regulen les 
agències de col·locació, amb la participació d’agents pri-
vats en la intermediació i la incorporació d’entitats priva-
des per tal que participin en la intermediació laboral, en 
l’orientació, la formació, el reclutament, la protecció i la 
recol·locació dels treballadors desocupats.

39. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa, durant el segon semestre del 
2012, el Ple de desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació.

40. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a avaluar la posada en marxa del programa 
Suma’t i del programa Connecta’t, orientats respectiva-
ment, a l’obtenció d’experiència professional dels joves 
desocupats i a la formació en competències digitals bà-
siques dels treballadors desocupats, i posar en marxa les 
correccions adients per millorin l’adequació d’aquests 
programes als seus objectius.

41. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar a la Cambra el resultat del procés de 
revisió, avaluació i control de justificació de les subvenci-
ons atorgades des del 2005 per al desenvolupament de les 
polítiques actives d’ocupació.

42. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a orientar la formació dels treballadors de-
socupats a l’adaptació als profunds canvis dels sectors 
productius i a pal·liar les carències de formació en com-
petències bàsiques dels principals grups de desocupats.

43. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reformar, durant el 2012, les meses locals 
d’ocupació adaptant, en tot cas, l’oferta formativa a les 
necessitats dels diversos sectors de l’activitat econòmica.

44. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir programes de formació intensiva per 
a aturats de llarga durada per a aconseguir noves capaci-
tats o una reorientació professional.

45. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la col·laboració dels centres d’innova-
ció i formació ocupacional (CIFO) amb les entitats priva-
des de formació i les empreses.

46. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar la possibilitat d’agrupar les convoca-
tòries de les diverses polítiques actives d’ocupació des-
tinades a entitats públiques i a entitats privades per a 
fomentar la concurrència competitiva entre elles.

47. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar l’admissió d’empreses privades de 
formació entres les entitats beneficiàries de les convoca-
tòries de formació d’oferta per a treballadors en actiu del 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

48. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a tenir identificades la totalitat dels pagament 
pendents de la Generalitat a proveïdors i incloure-les 
abans del 15 d’abril d’enguany al programa de pagament 
a proveïdors promogut pel Govern de l’Estat.

Mesures en l’àmbit de la racionalització, 
reducció i simplificació del sector públic, 
especialment el no administratiu, de la 
Generalitat de Catalunya

49. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar impulsant el procés de racionalit-
zació, reducció i simplificació del nombre d’entitats que 
composen el seu sector públic, en especial el no adminis-
tratiu, amb l’objectiu de comptar amb un sector públic 
sostenible, eficaç i eficient, que no suposi un llast per al 
dèficit públic i per a la qualitat dels serveis públics.

50. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar, en compliment del que disposa 
l’article 59 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, amb el procés de racionalització, re-
ducció i simplificació del nombre d’entitats que compo-
sen el seu sector públic, portant a terme, abans de finalit-
zar l’any 2012 una reducció d’un vint-i-cinc per cent de 
les entitats respecte les existents a l’inici de l’any 2011.

Garantia de transparència a la modificació 
pressupostària

51. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 
2012 es van aprovar sota unes condicions macroeconò-
miques que difereixen de les contingudes al projecte de 
llei de pressupostos generals de l’Estat d’enguany. Aquest 
fet pot comportar la modificació de les previsions pressu-
postàries contingudes la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 
En el cas que es confirmi aquesta possibilitat, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern a tramitar com a pro-
jecte de llei, la modificació del pressupost de la Generali-
tat per l’any 2012 que se’n pugui derivar.
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 60670 i 60866)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents propostes de resolució sub-
següents al Debat sobre l’impuls de la reactivació eco-
nòmica i sobre l’actuació del Govern en la qualitat dels 
serveis públic (tram. 255-00004/09).

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Joan Herrera Torres Dolors Camats Luis
President GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA 

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1. Per una nova 
política econòmica

El Parlament de Catalunya

1) Manifesta la seva disconformitat amb les actuals polí-
tiques econòmica, monetària i financera, que s’estan im-
posant des de la Unió Europea i des del Fons Monetari 
Internacional. Aquestes polítiques, caracteritzades per 
les restriccions financeres dràstiques, per la imposició de 
polítiques de disminució de la despesa pública i de la ca-
pacitat d’endeutament i dèficit públic, als Estats membres 
estan portant als nostres països a una espiral de creixent 
recessió econòmica, de destrucció dels sectors produc-
tius, de manca de crèdit, d’atur, de pèrdua de drets socials 
i laborals, de degradació dels serveis públics i d’empobri-
ment generalitzat de les nostres societats.

2) Manifesta la seva disconformitat amb les mesures que 
es contenen en el Pacte d’estabilitat i creixement i en el 
projecte de Tractat sobre Estabilitat, Coordinació i Go-
vernança en la Unió econòmica i monetària.

3) Reclama que la Unió Europea reformi el Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea per mitjà d’un procés 
obert i participatiu, i que es doti d’un autèntic govern eco-
nòmic europeu que impulsi unes noves polítiques econò-
miques, financeres i monetàries basades en una veritable 
solidaritat entre els estats membres, que modifiquin els 
objectius d’estabilitat pressupostària amb un doble ob-
jectiu: condicionar el compliment d’aquests objectius a la 
recuperació de l’economia i a la creació d’ocupació, amb 
una fiscalitat pròpia, amb capacitat per endeutar-se per 
mitjà de l’emissió d’eurobons que permetin, d’una part 
rebaixar la pressió sobre el deute públic dels estats, redu-
int-ne els interessos i d’altra finançar polítiques anticícli-
ques a desenvolupar per la pròpia UE.

4) Reclama que el BCE pugui desenvolupar polítiques 
monetàries expansives i actuar com a garant d’últim re-
curs del deute dels estats de forma immediata, i dels eu-
robons, quan es creïn.

5) Reclama que la formulació de les polítiques econòmi-
ques, fiscals i financeres de la UE es tinguin en compte 

les necessitats i els requeriments de les Comunitats sub-
estatals amb competències legislatives en les esmentades 
matèries, com és el cas de Catalunya, i siguin consulta-
des prèviament tant de forma directa com a través dels 
respectius Estats.

6) Insta el Govern a fer arribar aquests posicionaments al 
Govern de l’Estat, al Parlament europeu; a la Comissió 
Europea; al Comitè de les Regions i al Comitè econòmic 
i social de la UE.

7) El president de la Generalitat donarà compte davant 
el Parlament de Catalunya de les actuacions portades a 
terme després de les convocatòries, reunions i entrevistes 
mantingudes amb les institucions europees en què par-
ticipi.

8) Insta el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat 
la modificació dels objectius d’estabilitat pressupostà-
ria, amb un doble objectiu: condicionar el compliment 
d’aquests objectius a la recuperació de l’economia i a la 
creació d’ocupació; a la vegada que proposa modificar el 
repartiment del límit màxim de dèficit entre l’Estat, les 
comunitats autònomes i els ens locals, incrementant el 
marge de dèficit de les comunitats autònomes i els ajun-
taments, de manera proporcional a la despesa pública que 
realitza actualment cadascuna de les administracions.

9) Manifesta el seu rebuig als Pressupostos Generals de 
l’Estat de l’any 2012, pel que representa de reducció a les 
polítiques que garanteixen els drets socials bàsics i també 
a la disminució de les inversions a Catalunya.

10) Insta el Govern a exigir la inclusió en els Pressupostos 
Generals de l’Estat de l’any 2012 de tots els deutes pen-
dents de l’Estat amb Catalunya per qualsevol concepte.

11) Insta el Govern a oposar-se a qualsevol intent del Go-
vern central de recentralitzar competències de la Gene-
ralitat de Catalunya cap a l’Estat i a utilitzar tots els me-
canismes legals per defensar l’autogovern de Catalunya, 
inclòs el recurs al Tribunal Constitucional.

Proposta de resolució núm. 2. Redistribuir per 
no retallar: una nova política d’ingressos

Sobre política fiscal

1) El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a 
l’amnistia fiscal anunciada pel Govern de l’Estat, que 
permet regularitzar la situació de les persones que de-
frauden amb un gravamen del 10% dels capitals decla-
rats. És una mesura injusta que afebleix la lluita contra 
el frau fiscal.

2) Presentar al Parlament un Pla Nacional de lluita contra 
el frau fiscal, en el termini de tres mesos, amb l’objectiu 
de reduir anualment un 10% del volum total del frau fis-
cal català. L’Agència Tributària de Catalunya proposarà i 
posarà en marxa fórmules de coordinació i col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Se-
guretat Social buscant una major corresponsabilitat en la 
lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida.

3) Impulsar un Pacte fiscal de rendes per la sostenibilitat 
i la qualitat dels serveis públics que permeti l’increment 
dels ingressos tributaris amb figures tributàries que ga-
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ranteixin una fiscalitat més justa i redistributiva i amb 
nous tributs de fiscalitat verda: 

– Creació d’un impost sobre les grans fortunes.

– Impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crè-
dit.

– Reduir el mínim exempt de l’impost de patrimoni i in-
crementar els tipus aplicables als trams superiors.

– Impost sobre l’energia nuclear.

– Impost sobre les emissions contaminants.

– Impost sobre les emissions de CO
2
.

4) Acordar amb els grups parlamentaris un impost de 
successions i donacions que gravi les rendes més altes.

5) Amb l’objectiu de fer més just el sistema tributari i ga-
rantir que la fiscalitat contribueix al bon funcionament 
de l’economia, el Govern plantejarà al Govern de l’Es-
tat, en el termini d’un mes, i, en tot cas, en les properes 
reunions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes les següents mesures de lluita contra l’econo-
mia especulativa, tal com la promoció d’un Impost a les 
Transaccions Financeres, la supressió de pràctiques abu-
sives per reduir la factura fiscal de les grans corporaci-
ons transnacionals i eliminar els privilegis de les SICAV 
i d’altres figures societàries.

Sobre l’ICF

6) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat que s’adreci al Govern de l’Estat per: 

a) Permetre que, en el procés de capitalització de les Cai-
xes de Catalunya mitjançant fons públics, aquests fonts 
siguin gestionats per l’ICF i que aquest entri com accio-
nista en les caixes que s’han adherit a aquest procés.

b) Possibilitar que les línies de crèdit de l’ICO, desti-
nades a l’impuls de l’economia, que no s’utilitzin (fins 
al percentatge de participació del PIB de Catalunya en 
el de l’Estat) siguin cedits a l’ICF amb la mateixa fina-
litat.

c) Impulsar la formació d’una banca pública que tingui 
com a principal objectiu el suport a l’economia producti-
va i a les petites i mitjanes empreses.

Proposta de resolució núm. 3. Defensa de 
l’Estat del benestar

Sobre matèria educativa

1) Presentar una proposta d’escenari econòmic per la des-
pesa educativa per a donar compliment a la Llei 12/2009 
d’Educació de Catalunya. L’augment progressiu ha de te-
nir per objectiu garantir la gratuïtat efectiva de l’escola-
rització obligatòria en els centres finançats amb fons pú-
blics i la millora de la qualitat.

2) Presentar un Pla Plurianual d’Inversions per a la cons-
trucció de centres públics (Escoles, IES, Institut-Escola i 
Educació d’Adults) en atenció a les sol·licituds, les previ-
sions de creixement de la població i en concertació amb 

els ens locals, per garantir l’exigència de planificació de 
l’oferta escolar i la progressiva substitució dels mòduls 
prefabricats o barracots, per centres definitius.

3) Garantir les sis hores d’escolarització al dia als alum-
nes dels centres públics, tal i com reclama la ILP «Per la 
igualtat en el sistema educatiu» promoguda per la FA-
PAC.

4) Retirar les mesures de contenció i reducció de la des-
pesa educativa implantades durant el curs anterior i vi-
gents pel curs 2011-12 que acaben afectant la qualitat 
educativa i l’entorn educatiu dels centres. En aquest sentit 
cal que el Govern: 

a) Recuperi un Programa d’Atenció Educativa a la Diver-
sitat que inclogui l’organització de les Aules d’acollida i 
la convocatòria d’ajuts per l’organització dels Plans Edu-
catius d’Entorn, prioritzant les zones educatives amb més 
necessitats socioeconòmiques i/o eductives.

b) Recuperi les dotacions de despesa corrent i de funcio-
nament dels centres públics, fins al pressupost del 2010, 
com a mínim, per assegurar els subministraments bàsics 
en els instituts, així com el normal desenvolupament de 
les activitats en tots els centres de primària.

c) Augmenti les partides d’ajuts, per a la realització d’ac-
tivitats extraescolars i complementàries per a infants i jo-
ves, en col·laboració amb els ens locals i amb especial 
atenció als infants i joves amb necessitats socioeconòmi-
ques.

d) Augmenti les dotacions destinades a sufragar el trans-
port escolar i les beques de menjador per a garantir la 
universalitat de la prestació a totes les famílies que satis-
facin els requisits exigits.

e) Augmenti les partides pressupostàries destinats a ajuts 
i beques de suport a l’escolarització i l’estudi.

5) Incrementar l’oferta pública de Formació Professio-
nal inicial de grau mitjà i grau superior, de Formació de 
persones adultes, garantint el finançament de les esco-
les municipals, i de Programes de Qualificació Profes-
sional Inicial (PQPI) amb una oferta equilibrada terri-
torialment.

6) Facilitar el sistema d’acreditació de competències de 
les persones treballadores amb experiència laboral i sen-
se qualificació.

7) Augmentar les Unitats de Suport a l’Educació Espe-
cial (USEE) per garantir una correcta escolarització dels 
nens i nenes amb necessitats educatives especials i un 
correcte desenvolupament de les activitats en els centres. 
I crearà les unitats necessàries en els centres de ESO, per 
garantir el correcte pas dels alumnes amb necessitats es-
pecials de l’educació primària a la secundària.

8) Establir un nou Conveni de col·laboració amb els ajun-
taments, destinats als mòduls per alumne/any en els en-
senyaments de règim especial (música i dansa) i les do-
tacions per alumnes de llars d’infants públiques que: a) 
garanteixi el manteniment de l’oferta pública, b) el repar-
timent equitatiu del cost de les places entre institucions 
i c) la sostenibilitat del model vigent tal i com està esta-
blert en la llei 5/2004 de llars d’infants.



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 58

Sobre Salut

9) La universalització de l’assistència sanitària i l’equitat 
i superació de les desigualtats i l’accessibilitat són prin-
cipis fonamentals del nostre sistema sanitari. En aquest 
sentit el Parlament de Catalunya expressa el rebuig a la 
introducció de fórmules de copagament per la prestació 
de serveis sanitaris en el sistema públic.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

10) Impulsar un Pla per garantir la qualitat de l’assis-
tència en els centres hospitalaris, greument afectada 
per l’aplicació del Pla de mesures urgents per a la sos-
tenibilitat del sistema sanitari de 2011. El Pla inclourà 
la reobertura de llits, unitats de cures intensives i qui-
ròfans, que puguin romandre tancats, així com la recu-
peració dels llocs de treball necessaris pel normal fun-
cionament dels centres al llarg de tot l’any i cobrir les 
baixes de personal (malaltia, vacances, maternitat o ju-
bilació). Aquest Pla afectarà tant els centres de l’ICS 
com els diferents centres proveïdors de serveis assisten-
cials. El Pla també preveurà la recuperació del trans-
port sanitari eliminat.

11) Garantir l’accessibilitat i l’equitat de l’assistència sa-
nitària arreu del territori de Catalunya, de forma dialoga-
da amb els ajuntament i les entitats veïnals, amb l’ober-
tura de Centres d’Atenció Primària, com el CAP de la 
Rambla Marina de Bellvitge, l’increment dels horaris 
d’atenció dels CAP i dels serveis d’atenció continuada ar-
reu del territori de Catalunya.

12) Elaborar, de forma urgent, un Pla de xoc per a la re-
ducció de les llistes d’espera quirúrgiques i diagnòsti-
ques, recuperant l’activitat quirúrgica necessària.

13) Aturar el procés de reformulació que pretén trossejar 
l’Institut Català de la Salut (ICS) en diverses empreses 
públiques i aprovar un pla, consensuat amb els professi-
onals, els sindicats, els usuaris i el personal de direcció i 
gerència dels centres, per desenvolupar la Llei 8/2007 de 
l’ICS amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la gestió 
de l’ICS.

14) Prioritzar l’atenció primària i la salut comunitària, 
amb els recursos adients, perquè pugui assumir més ca-
pacitat de gestió clínica dels processos assistencials, dis-
posi de més capacitat de resolució i autonomia de gestió, 
perquè esdevingui la veritable «porta d’entrada» al siste-
ma sanitari i la seva columna vertebral.

15) Engegar el ple desplegament de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, amb el corresponent contracte pro-
grama amb el Servei Català de la Salut, i del Pla interde-
partamental ordenat per la llei.

16) Impulsar un Pla per la racionalització de l’assistèn-
cia sanitària que, entre altres mesures, inclogui la fusió 
de serveis administratius, de compres, logística i serveis 
informàtics dels centres concertats que disposin de més 
d’un 80% de finançament públic; estendre a la totalitat de 
Centres d’Atenció Primària els sistemes d’informació de 
l’ICS, de manera que tota l’atenció primària utilitzi to-
tes les mateixes bases de dades, impulsar la integració de 
centres en l’Institut Català de la Salut (ICS) com l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge (IDI), la Gestió de Serveis 

Sanitaris (GSS), Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i 
Gestió i Prestació de serveis de Salut (GPSS).

17) Promoure un Pla per la transparència que inclogui 
com a mínim les següents mesures: 

a) Donar a conèixer públicament les clàusules dels con-
certs del CatSalut amb els centres que formen part del 
Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalu-
nya (SISCAT), de forma que es puguin conèixer els cos-
tos detallats dels serveis prestats.

b) Fer públiques en les pàgines web dels centres sanitaris 
les retribucions del personal directiu.

c) Publicar les dades i els informes de la central de resul-
tats amb la identificació dels centres sanitaris finançats 
amb recursos públics.

18) Realitzar les següents actuacions per a la reducció de 
la despesa farmacèutica: 

a) Crear un sistema propi d’informació sobre medica-
ments i terapèutica.

b) Prohibir l’activitat de promoció comercial de medica-
ments en els centres de salut.

c) Impulsar la formació continuada del personal sanitari 
independent de la indústria farmacèutica.

d) Estendre el percentatge de receptes electròniques al 
100% de les prescripcions mèdiques.

e) Crear Comissions Farmacoterapèutiques en tots els 
àmbits territorials de salut, per tal d’aplicar la selecció 
de medicaments en el seu àmbit d’influència, garantir la 
participació dels professionals, fer seguiment del con-
sum, desenvolupar la informació i la formació continua-
da independents de la indústria i avaluar els resultats ob-
tinguts.

f) Evitar els conflictes d’interessos de professionals de 
salut amb les companyies farmacèutiques, mitjançant 
la inclusió d’una clàusula específica en els nous con-
tractes laborals i apartant de les institucions, comissi-
ons farmacoterapèutiques i grups de treball relacionats 
als professionals que tinguin aquest tipus de conflicte 
d’interessos.

19) Garantir els suport necessari amb els recursos adients 
a les entitats socials de lluita contra la SIDA per conti-
nuar realitzant les tasques de prevenció i assistència que 
venen desenvolupant.

20) Enfortir amb més recursos i personal la xarxa públi-
ca de salut mental, desenvolupant plenament el Pla Di-
rector de Salut Mental, fent especial atenció a les addicci-
ons, les drogodependències i ludopaties i altres efectes de 
l’impacte social de la crisi.

Sobre els centres especials de treball

21) Donar compliment als compromisos assolits en els 
pressupostos per a l’any 2012 respecte al pagament dels 
ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, 
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al 
lloc de treball del 75% del salari mínim interprofessio-
nal per als treballadors amb discapacitat amb especials 
dificultats.
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Sobre els impagaments a les entitats del tercer 
sector

22) Procedir de manera urgent a pagar el deute que la 
Generalitat de Catalunya acumula amb les entitats soci-
als, concertant amb les entitats financeres una línia de fi-
nançament de crèdits preferent per les entitats del Tercer 
Sector Social. I avançant cap un model de concertació 
dels serveis d’atenció a les persones amb les entitats del 
Tercer sector Social.

Sobre el 0,7% IRPF

23) Negociar en el present exercici el traspàs a les co-
munitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de 
l’IRPF destinat a altres finalitats d’interès social en allò 
referent a la convocatòria, gestió i recaptació d’aquests 
fons.

24) Portar a terme una campanya informativa en el marc 
de la pròxima declaració de l’IRPF per a conscienciar a 
la societat catalana alhora de marcar la casella solidària a 
favor d’altres finalitats d’interès social.

Sobre la reforma del RMI 

25) Suspendre les darreres modificacions legislatives de 
la Renda Mínima d’Inserció fins a consensuar una pro-
posta amb el món local, els grups parlamentaris, els 
agents socials, el Tercer sector social, els col·legis profes-
sionals i la ciutadania en general.

26) Fer el pagament urgent a aquelles persones que en-
cara avui no han rebut la seva prestació tot i complir 
amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema 
de pagament de la RMI sigui sempre per transferència 
bancària.

27) Resoldre les sol·licituds de l’RMI aturades des del 
mes de juny de 2011 i a que efectuï el pagament d’aque-
lles que ja han estat aprovades aquests darrers mesos.

28) Incrementar els recursos dels Departaments de Ben-
estar i Família i a d’Empresa i Ocupació per reforçar els 
Serveis Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor 
seguiment de les persones participants al PIRMI, i així 
poder augmentar el nombre de serveis i recursos de for-
mació i orientació laboral.

Impuls a un nou pla contra la pobresa

29) En el marc del nou Pla contra la Pobresa a Catalunya, 
impulsar una renda de ciutadania que garanteixi uns in-
gressos mínims a totes les persones fent efectiu el dret 
recollit a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya. «Les persones o les famílies que es troben en situ-
ació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garanti-
da de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida 
digna, d’acord amb les condicions que legalment s’esta-
bleixen.» L’esmentat Pla prestarà especial atenció a la po-
bresa infantil.

30) Presentar un Pla de Xoc per als serveis socials muni-
cipals amb la corresponent dotació econòmica, que tin-
gui com a finalitat incrementar la cobertura de les neces-
sitats d’urgència social relacionades amb l’alimentació i 
l’habitatge

Sobre la flexibilització de ratios d’atenció 

31) Deixar sense efectes «L’Acord de caràcter transitori 
per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial 
i d’atenció diürna» i a garantir el manteniment de les rà-
tios de personal que fixa la Cartera de Serveis Socials.

32) Consensuar amb els agents implicats qualsevol can-
vi en els criteris funcionals de les prestacions de serveis 
de centres residencial i diürns de gent gran i de persones 
amb discapacitat.

Sobre prestacions socials

33) Recuperar la universalitat de la prestació econòmi-
ca per infant a càrrec, establerta a l’article 9.1.a i a l’ar-
ticle 10, de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a 
les famílies. Reglamentàriament s’establiran les quanties 
dels ajuts que es determinaran en funció de trams de ren-
da dels progenitors o adoptants.

34) Garantir l’aplicació la Llei de Promoció de l’Autono-
mia Personal i Atenció a la Dependència pel que fa a les 
persones amb dependència moderada.

35) Garantir la continuïtat i la no reducció dels progra-
mes i serveis especialitzats d’atenció sanitària al trastorn 
mental.

36) Incrementar el suport a les entitats del Tercer Sector 
que atenen als col·lectius més vulnerables, per mitjà d’un 
increment de les dotacions per a subvencions i convenis, 
l’ampliació de les convocatòries pluriennals, i la convo-
catòria de nou en el 2012 d’una línia d’ajuts per a projec-
tes d’inclusió social adreçats als col·lectius més afectats 
per la crisi econòmica.

37) Suspendre les darreres modificacions de la Llei de 
pretacions socials de caràcter econòmic.

Sobre el dret a l’habitatge

38) El Parlament de Catalunya insta el Govern a formu-
lar, en el termini màxim de tres mesos, en el marc del 
Pacte Nacional de l’Habitatge i amb participació i con-
sens de totes les entitats que en formen part de: 

a) El nou Pla del dret a l’habitatge 2012-2014, en compli-
ment de la llei del dret a l’habitatge,

b) El Pla territorial sectorial de l’Habitatge, actualitzat 
i ajustat a les noves situacions derivades de la crisis i de 
la nova legislació urbanística i d’habitatge, amb criteris 
d’afavoriment de la cohesió social i del re-equilibri ter-
ritorial.

c) L’actualització de les Mesures del Pacte nacional de 
l’Habitatge, amb l’establiment de prioritats i actuacions 
per fer front a les emergències socials en matèria d’habi-
tatge, amb concreció pressupostària per les diverses me-
sures.

Per garantir el dret a l’habitatge en els 
desnonaments i llançaments d’habitatge 
habitual

39) Establir una estratègia d’actuació per fer front als 
desnonaments i llançaments de persones i famílies del 
seu habitatge habitual, per causes d’insolvència en el pa-
gament de lloguers i d’hipoteques, en col·laboració amb 
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el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i amb els 
ajuntaments de Catalunya. Ha de garantir el dret fona-
mental a l’habitatge de les persones afectades i evitar si-
tuacions de violència i de desemparament, a l’efecte del 
qual s’estableixi un protocol d’actuació preventiva, d’as-
sessorament i orientació a les persones afectades, de me-
diació amb les entitats creditores, amb la necessària co-
ordinació entre els Jutjats, els serveis socials i d’habitatge 
de la Generalitat i dels Ajuntaments, els serveis d’orien-
tació jurídica i assistència jurídica gratuïta dels Col·legis 
d’advocats i amb les xarxes d’entitats socials i veïnals de 
suport.

40) Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat perquè modifiqui la normativa hipotecària per tal 
de convertir la dació en pagament del domicili principal 
com una opció de les famílies, amb caràcter obligatori 
per a les entitats financeres.

Sobre manteniment d’ajuts al pagament de 
lloguers

41) Reconsiderar la mesura anunciada de restringir el ter-
mini de durada de l’ajut al pagament del lloguer, i mante-
nir la seva permanència sempre que les persones benefi-
ciàries continuïn complint els requisits previstos.

42) Obrir de forma immediata la possibilitat de tramitar 
noves sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer per tal de 
poder donar resposta a les situacions d’exclusió social re-
sidencial esdevingudes des del mes de maig de 2010. 

43) Revisar la situació econòmica i familiar de tots 
aquells llogaters d’habitatges del parc públic que admi-
nistra l’Agència Catalana de l’Habitatge, que així ho de-
manin, per tal d’ajustar el import dels lloguers a les seves 
possibilitats reals, de forma que no superi el 30% dels in-
gressos familiars disponibles, recuperant –en el que cal-
gui– els denominats ajuts implícits.

44) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat, Secretaria de Vivienda del Ministerio de Fomento, 
per tal que: 

a) Ampliï els recursos destinats als programes específics 
de Renda Bàsica d’emancipació per joves així com als 
d’ajudes al pagament de lloguer i a la remodelació de bar-
ris, quins recursos siguin transferits a les Comunitats au-
tònomes amb competències en matèria d’habitatge per la 
seva gestió i aplicació directa.

b) Satisfaci a la Generalitat de Catalunya els pagaments 
pendents al fons d’eficàcia de l’any 2010 que li correspo-
nien.

Sobre la Llei de Barris

45) Donar continuïtat a les convocatòries d’ajuts per a la 
rehabilitació integral de barris en compliment de la Llei 
2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles, en el 
mateix nivell de 2010, com un instrument fonamental per 
garantir la cohesió social de Catalunya.

46) Adoptar les mesures oportunes per tal que, a petició 
justificada de l’administració local interessada, es pugui 
modificar el destí de la totalitat o de part dels fons no dis-
posats dels projectes vigents de millora de barris, àrees 
urbanes i viles, per ser destinats a actuacions en el camp 

de millora del teixit sòcio-econòmic; de formació i ocu-
pació; assistencials, d’integració i cohesió social o de re-
habilitació d’habitatges

Sobre universitat i R+D+i

47) Adoptar mesures per dotar el sistema universitari 
d’un marc adequat i estable de finançament per tal que 
en cap cas les mesures suposin l’asfíxia econòmica de les 
universitats i, per tant, no es malmeti un sistema univer-
sitari que ha donat uns bons resultats i ha costat molts 
esforços construir.

48) Exercir la responsabilitat que li pertoca adoptant me-
sures que garanteixin el futur del sistema universitari pú-
blic de Catalunya i que elabori, conjuntament amb les 
universitats públiques, un pla d’actuació que garanteixi 
l’abast i la qualitat del sistema, tot respectant els drets 
dels membres de la comunitat universitària.

49) Respectar i aprofundir en l’autonomia universitària 
en totes aquelles mesures relacionades amb les univer-
sitats i el personal de les universitats i que aquestes no 
comportin una pèrdua de pes del sistema universitari de 
Catalunya en el del conjunt de l’Estat.

50) Congelar les taxes del sistema universitari públic de 
Catalunya o augmentar-les en una taxa no superior a l’in-
crement de l’IPC de Catalunya.

51) Adoptar mesures per garantir un sistema de beques i 
ajuts que permetin l’accés al sistema universitari públic 
sense cap altra limitació que les capacitats acadèmiques 
de l’estudiant. Així com impulsar el traspàs definitiu de 
les beques i els ajuts a l’estudi.

52) Incentivar mesures de col·laboració intrauniversitàri-
es i interuniversitàries que permetin optimitzar els ser-
veis i recursos de les universitats públiques.

53) Donar ple compliment als objectius i compromisos 
del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

54) Aprovar un Pla plurianual per convergir en R+D+i 
amb la despesa mitjana dels països més avançats del nos-
tre entorn europeu.

Sobre immigració

55) Garantir els recursos econòmics suficients per al des-
envolupament de les mesures recollides al Pacte Nacio-
nal per a la Immigració.

Sobre política cultural

56) Presentar una proposta d’escenari econòmic pels pro-
grames culturals del Govern per a donar compliment al 
dret a la cultura i les seves garanties públiques, tal i com 
s’expressa en l’Estatut de Catalunya en els articles 4, 22 
i 44.

57) Garantir el Mapa de Lectura Pública de Catalunya 
per tal corregir les mancances i els dèficits territorials 
existents, i el suport específic als fons documentals per 
tal d’equiparar-nos a les ratios internacionals.

58) Establir un Programa de suport a la programació cul-
tural dels ens locals, prioritzant les creacions de proxi-
mitat, que concreti les mesures per afavorir la contracta-
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ció d’espectacles d’arts escèniques, música i itineràncies 
d’arts visuals, així com els programes de creadors a les 
escoles.

59) El Parlament de Catalunya referma el seu compro-
mís amb un model de mitjans de comunicació públics 
en llengua i en continguts i que contribueixi a la cons-
trucció d’una societat més democràtica, lliure i cohesi-
onada, alhora que es un impulsor i vehiculador de pro-
duccions i empreses del sector audiovisual català; en 
aquest sentit: 

a) Es garantiran les emissions en satèl·lit dels diferents 
canals de TVC.

b) Es mantindrà la publicitat a la ràdio pública.

c) Es mantindran les partides pel finançament de la CC-
MA i les de les coproduccions al suport a la cinemato-
grafia del país.

d) El centre de producció de Sant Cugat de RTVE ha es-
tat un referent i escola del sector audiovisual i televisiu 
del país, en aquest sentit, s’encomana al govern de la Ge-
neralitat de Catalunya que faci totes les gestions que cor-
respongui per tal de garantir el manteniment del centre 
de San Cugat com a centre productor televisiu i centre de 
direcció dels programes infantils i esportius de la corpo-
ració de RTVE.

e) S’encomana al Govern de Catalunya garantir mitjan-
çant els acords corresponents la reciprocitat d’emissions 
de TV3 i Canal 9 al País Valencià i a Catalunya.

Sobre Cooperació

60) El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar una proposta d’escenari econòmic per a la Cooperació 
catalana pels propers anys, amb concertació amb el sec-
tor de les ONGD i com a annex al proper Pla Director de 
Cooperació.

Sobre política de seguretat

61) Efectuar una roda de converses amb tots els grups 
parlamentaris i els principals agents socials per tal de 
definir una política de seguretat que permeti abordar les 
mobilitzacions i conflictes socials de forma consensuada 
evitant fomentar la confrontació del Govern amb les le-
gítimes protestes pacífiques impulsades per la ciutadania 
en una època de crisi econòmica i retallades de l’estat de 
benestar.

62) Revisar la política de retallades que afecten al Cos 
de Mossos d’esquadra i al Cos de bombers davant l’evo-
lució negativa dels principals paràmetres relacionat amb 
la seguretat: increment de les dones mortes per violència 
masclista, de les persones mortes en accidents de trànsit, 
de les persones mortes per actes violents o de les hectàre-
es cremades en incendis forestals.

63) Dotar de més efectius el Cos de Mossos d’esquadra 
a les zones rurals i, alhora, a prohibir de forma taxati-
va l’aparició de patrulles ciutadanes, tal com havia fet 
sempre la Generalitat de Catalunya, per considerar que 
el manteniment de la seguretat és una prerrogativa exclu-
siva dels Cossos policials.

Sobre el món el local

64) Accelerar l’elaboració dels avantprojectes de llei de 
Governs Locals i de Finances Locals, en tant que instru-
ments imprescindibles per fer front a la difícil situació 
dels ajuntaments catalans, que haurien de ser presentats 
al Parlament el mes de setembre del 2012 com a més tard.

Proposta de resolució núm. 4. Creació 
d’ocupació i equilibri territorial: un necessari 
canvi de model productiu

Un pacte social per una sortida solidària a la 
crisi

1) Convocar una taula de diàleg amb els agents socials 
(associacions empresarials, sindicats, sectors socials i 
forces polítiques) per consensuar un pacte solidari per 
sortir de la crisi, que inclogui les mesures fiscals, les pri-
oritats de l’ajustament pressupostari i de dinamització 
de l’economia, creació d’ocupació i que tingui el combat 
contra la pobresa com a prioritat.

Sobre ocupació

2) El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig al Re-
al Decret Llei 3/2012 de reforma del mercat laboral.

3) Impulsar un pla estratègic per la creació d’ocupació, 
basat en l’economia verda i les polítiques socials, l’eco-
nomia del coneixement i un treball digne amb l’objectiu 
d’aconseguir un model productiu ecològicament sosteni-
ble i socialment just, en els següents àmbits: 

a) En el sector primari, l’agricultura ecològica, el sector 
forestal i la protecció del medi ambient.

b) En la industria i els serveis lligats a les polítiques de 
sostenibilitat: la mobilitat sostenible, la nova cultura de 
l’aigua, les energies renovables i les industries i els ser-
veis complementaris, com les noves xarxes de distribu-
ció energètica intel·ligents, la generalització dels gestors 
energètics per habitatges, les industries i els equipaments 
públics, entre d’altres.

c) En els serveis socials, en l’educació, en l’atenció a nens 
i nenes i la dependència. I en el sector de l’assistència sa-
nitària.

d) En el sector cultural, i vinculat a l’educació, desplegar 
programes de suport als creadors que no redueixi la seva 
obra a la mera mercantilització de la cultura

4) Potenciar l’emprenedoria i en especial les empreses 
d’economia social i cooperatives, fomentant-ne la creació 
i manteniment.

5) Desenvolupar Plans de Xoc territorial de reactivació 
econòmica i per a la creació d’ocupació a les comarques 
amb taxes d’atur superior a la mitjana catalana. Reforçar 
el programa de Treballa ampliant-l’ho a les comarques 
amb taxa d’atur superior a la mitjana catalana.

6) Promoure l’assistència personalitzada als aturats/des, 
la seva tutorització i el seguiment individualitzat en la 
tasca de preparar-se adequadament per trobar feina. Mi-
llorar la ratio aturats/es-orientadors/es de les OTG.
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7) Incrementar els recursos econòmics per a les políti-
ques actives d’ocupació. Les polítiques actives d’ocupa-
ció es finançaran amb recursos propis de la Generalitat 
de Catalunya i amb els provinents de la Unió Europea i 
de la participació de la Generalitat de Catalunya en els 
recursos de l’Estat regulada mitjançant el pacte fiscal o 
instrument similar.

8) Constituir una Xarxa Pública d’Ocupació de Catalu-
nya, de serveis d’orientació laboral i d’intermediació so-
cial amb els recursos de la Generalitat i l’Administració 
local.

9) Elaborar, en el termini de sis mesos, un Pla Director 
dels serveis d’ocupació públics a Catalunya consensuat 
amb sindicats, patronals i entitats municipalistes amb 
l’objectiu d’assolir un servei d’ocupació eficaç i eficient, 
dimensionat a les necessitats del país, que aprofundeixi 
en les necessitats del mercat de treball i que es fixi com 
a repte assolir els estàndards de qualitat dels millors ser-
veis europeus.

10) Impulsar la reforma de la Llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, garantint el caràcter plenament públic dels serveis 
d’ocupació i intermediació.

11) Eliminar la mesura de reducció del 15% de la jornada 
i retribucions del personal interí de l’àmbit de la Mesa de 
negociació del personal administratiu i tècnic.

12) Establir un topall màxim de retribucions per als em-
pleats i empleades públics, sigui quina sigui la seva rela-
ció contractual (laboral, funcionari i eventual), així com 
reducció dels incentius per activitats extraordinàries.

13) Elaborar una nova llei de la funció pública que des-
plegui l’EBEP per defensar uns serveis públics universals 
com a element de cohesió social. Acordar amb els sindi-
cats i grups parlamentaris la reforma de l’administració 
pública catalana amb l’objectiu de major eficàcia i una 
millor prestació de serveis públics.

Sobre política industrial

14) Elaborar un pla estratègic per la reactivació de la in-
dústria a Catalunya, per la recuperació econòmica, basat 
en la innovació i l’exportació i la captació d’inversions a 
partir del Pla d’actuacions industrials i empresarials (PA-
IE) 2012-2014 aprovat per el Govern de Catalunya i el Pla 
de política industrial (PPI) 2010-2020, com a full de ruta 
per un nou model productiu.

15) Reactivar el Consell de política industrial com a or-
ganisme de consens entre el Govern i els agents socials i 
impulsors de les polítiques socials.

16) Impulsar els treballs per renovar l’Acord Estratègic 
de forma consensuada amb els agents socials i cercant el 
màxim acord polític.

17) Reforçar la dinamització dels clústers existents a Ca-
talunya conjuntament amb les empreses i els agents del 
territori.

18) Dotar econòmicament i prorrogar els convenis de col-
laboració amb els diferents ens locals i institucions per 
tal de continuar amb el funcionament de les vint Aules de 
Recerca Intensiva de Feina existents a Catalunya.

19) El Parlament de Catalunya expressa el rebuig al RDL 
1/2012 aprovat per l’executiu central, ja que el canvi en el 
règim de retribucions a les energies renovables suposarà 
un fre extraordinari a l’impuls de les energies renovables.

Sobre polítiques d’igualtat

20) Elaborar en el marc de les actuacions del Departa-
ment d’Empresa i ocupació, programes per la igualtat de 
gènere en l’àmbit laboral.

21) Elaborar i presentar al parlament de Catalunya durant 
l’any 2012 el projecte de llei d’igualtat entre homes i do-
nes, consensuat amb les entitats de dones, els sindicats i 
els grups parlamentaris.

22) Intensificar la lluita contra la violència masclista, li-
derada per l’Institut Català de les Dones, a partir de cam-
panyes de sensibilització que doni continuïtat a les cam-
panyes ja iniciades, donant suport a les entitats que estan 
realitzant tasques de sensibilització, prevenció i assistèn-
cia a les dones que pateixen violència masclista

Sobre polítiques de mobilitat

23) Prioritzar les inversions en transport públic i en con-
cret en les actuacions ferroviàries més factibles, més 
efectives i més necessàries, elaborant un projecte de mi-
llora de la mobilitat i l’accessibilitat als nuclis urbans, als 
polígons industrials, prenen les mesures necessàries per 
tal que el ferrocarril esdevingui un sector estratègic.

Sobre un nou model turístic

24) Desenvolupar un model turístic que tingui en comp-
te els valors paisatgístics, culturals, gastronòmics, natu-
rals i socials del país, amb l’objectiu de consolidar la se-
va marca turística i mantenir una posició de lideratge en 
l’àmbit del turisme.

Sobre agricultura, ramaderia i pesca

25) Iniciar els tràmits per fer una Proposta de llei de pro-
tecció del sol agrícola o d’espais agraris de Catalunya 
i de creació d’un Banc Públic de terres i regulació del 
Drets Agraris què compti amb la participació de tots els 
sectors.

26) Impulsar un Pla de promoció de les xarxes de con-
sum de proximitat, distribució i venda de «quilòmetre ze-
ro», cooperatives de consum i a desenvolupar-ne un se-
gell què identifiqui aquests productes, atès què el 42 % 
de la producció agroalimentària catalana serveix al propi 
mercat, cercant formules d’innovació què garanteixin un 
preu just per a productors i consumidors, ajudant a la re-
cuperació de la renda agrària.

27) Presentar abans de què finalitzi el 2012 el Decret de 
venda de proximitat per afavorir la venda directa, la sos-
tenibilitat local, el consum d’aliments frescs i l’escurça-
ment de les baules de la cadena agroalimentària.

28) Realitzar les adaptacions de la normativa sobre se-
guretat i higiene alimentària per als petits obradors i ta-
llers artesanals i petits establiments agroalimentaris a 
partir de la Llei de Qualitat Agroalimentària, del Decret 
20/2007 i de les Guies de Bones Pràctiques i Higiene què 
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facilitin el desenvolupament econòmic d’aquest sector, 
tot garantint els drets dels consumidors.

29) Impulsar mesures per difondre i incentivar la cotitu-
laritat o titularitat compartida de les explotacions agrà-
ries per tal què pugui millorar la presència femenina en 
les organitzacions agràries, cooperatives i associacions 
de productors, pel reconeixement dels drets de les dones 
com treballadores, pel foment de la igualtat de gènere, ai-
xí com per llur visibilitat i empoderament necessaris per 
superar inèrcies.

30) Posicionar-se contra les pràctiques i instruments fi-
nancers que especulen amb aliments i instar els governs 
estatal i europeu a modificar la Directiva relativa als mer-
cats d’instruments financers (2004/39/CE) per tal que 
quedi prohibida l’especulació financera amb els aliments.

Sobre transgènics

31) Treballar per declarar Catalunya zona lliure d’Orga-
nismes Modificats Genèticament, iniciant un debat social 
ampli què culmini amb una consulta popular vinculant 
sobre el futur dels transgènics.

32) Reforçar la producció integrada i ecològica i l’ús de 
llavors i races tradicionals i autòctones millorades per 
l’experiència pràctica de les generacions de pagesos i ra-
maders.

Proposta de resolució núm. 5. Inversions en 
equipaments

Sobre equipament educatius

1) Impulsar durant 2012 els següents equipaments edu-
catius: El CEIP Sant Martí, l’IES Viladomat, l’IES Vall-
carca, l’IES Angeleta Ferrer, l’IES La Clota, l’IES Sant 
Martí de Barcelona; el CEIP La Sagrera de Barcelona; 
l’Escola Els Pins de Moja d’Olèrdola; l’IES Bruguers de 
Gavà; l’IES Baldiri i Rexach, l’IES Ventura i Gassol de 
Badalona; l’Escola Carles Salicrú de Calella; l’IES Car-
dedeu i el CEIP Can Manent de Cardedeu; l’ampliació 
del CEIP Doctor Ferran de Corbera d’Ebre, l’ampliació 
del CEIP del barri de Sant Feliu, l’ampliació del CEIP 
del barri de La Torrassa i l’ampliació del IES Sant Feliu 
de l’Hospitalet de Llobregat; l’Escola Joan Coromines de 
Mataró, l’IES Pineda de Mar; el CEIP Sant Jordi de Sant 
Julià de Llor i Bonmatí; l’IES la Seu d’Urgell; l’Escola 
de Sidamon, l’IES Can Roca, l’Escola Can Montllor, IES 
Can Roca, l’IES Les Aymerigues i l’Escola Sala Badrina 
de Terrassa; l’Escola Vilallonga del Camp; el CEIP Car-
rer Riu Sec de Cerdanyola del Vallès; l’Institut Escola a 
Sant Joan de les Abadesses; l’Escola de Riells i Viabrea 
a La Selva; l’Escola Can Montllor de Tarragona; l’IES 
Montserrat Miró de Montcada i Reixac; el manteniment 
de l’autonomia i el projecte pedagògic de les escoles Isa-
bel Besora i Reus 21 de Reus; l’Escola d’Almenar i la mi-
llora dels accessos de l’Escola Alba de Lleida; l’IES de 
Ferran Casablancas de Sabadell, l’IES Lluis Recasens de 
Molins de Rei, Cappont de Lleida, La Flama de Manre-
sa, l’Escola d’Idiomes de Tarragona, IES de Roda de Ba-
rà, Bosc de la Pabòrdia, Escola d’Adults de Girona, IES 
sector Palau de Girona, Institut de Lliçà de Munt; Escola 
L’Univers de Gràcia, IE al costat de l’escola Can Periquet 

a Palau-solità i Plegamans, CEIP Encarnació Fonoll de 
Dosrius, CEE Horitzó a Pineda de Mar, Escola el Cal-
derí de Caldes de Montbuí, el manteniment de la ubica-
ció i autonomia de l’Escola Olga Xirinacs de Tarragona, 
Escola els Quatre Vents de Canovelles, CEIP Pasífae de 
Vilanova i la Geltrú, Escola Esparraguera II, Escola Pau 
Casals de Rubí.

2) Impulsar durant 2012 els següents equipaments sani-
taris: l’Hospital Ernest Lluch; l’Hospital de Viladecans; 
l’Hospital de Vilanova i la Geltrú; l’Hospital nou Josep 
Trueta de Girona; l’Hospital de Tarragona; el nou Hos-
pital Verge de la Cinta de Tortosa; CAP Can Costa i 
Avinguda Barcelona de Terrassa; CAP Gorg, CAP Sant 
Crist i CAP La Salut de Badalona; Hospital Sociosanitari 
de Balaguer; nou CAP a Gavà; CAP Montilivi a Giro-
na; nou CAP al barri de Sant Josep, ampliació del CAP 
Rambla Just Oliveras, CAP al barri Gornal i CAP San-
ta Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat; CAP al barri de 
Magraners i CAP al barri de Pardinyes de Lleida; CAP 
Sant Feliu de Llobregat; l’Hospital Comarcal de la Seu 
d’Urgell; l’Hospital Comarcal de Tàrrega; nou CAP de 
Castelldefels; ampliació del CAP de Sant Sadurní d’Ano-
ia; desdoblament del CAP Rambla de Terrassa; nou CAP 
a Montcada i Reixac.

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència, pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans -  
Partido de la Ciudadanía (reg. 60672)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu, Dolors Camats Luis, portaveu, Anna 
Simó i Castelló, portaveu, Uriel Bertran i Arrué, diputat, 
Albert Rivera Díaz, portaveu, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució subse-
güent al Debat general sobre l’impuls de la reactivació 
econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern 
en la qualitat dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució

Davant la nova previsió d’ingressos que contemplen els 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 i les reper-
cussions directes que tindran sobre el Pressupostos de la 
Generalitat, el Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Elaborar i aprovar per Acord de Govern un Programa 
d’adequació dels Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya de 2012 als nous escenaris macroeconòmics co-
neguts i a les noves previsions d’ingressos que es derivin 
dels Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprovin per 
a l’exercici 2012, que contingui com a mínim la previ-
sió d’ingressos no financers, desglossada per capítols i 
articles; les despeses no financeres a càrrec de recursos 
generals (en termes SEC); el resultat no financer pres-
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supostari de la Generalitat; la previsió d’ajustos SEC; el 
resultat no financer en termes SEC; el percentatge de dè-
ficit sobre el PIB; la reducció del dèficit previst respecte 
a l’any anterior, adaptats al nou límit de la despesa no 
financera i la distribució no lineal de la despesa no fi-
nancera a càrrec de recursos generals (en termes SEC) 
per seccions i departaments, adaptada al nou límit de la 
despesa no financera pressupostada a càrrec de recursos 
generals (en termes SEC).

2. Trametre al Parlament el Programa d’adequació pres-
supostària abans esmentat, en els termes del què dispo-
sa l’article 148 del Reglament del Parlament, i per tal de 
tenir el màxim suport de totes les forces parlamentàries 
i la legitimitat davant la ciutadania, sol·licitarà que el Par-
lament es pronunciï sobre el mateix en sessió plenària a 
celebrar abans de finalitzar l’actual període de sessions.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC; Uriel Bertran i Arrué, 
diputat del SP de SI; Albert Rivera Díaz, portaveu del 
SP C’s 

Propostes de resolució transaccionals pre-
sentades pels grups parlamentaris
Reg. 60849, 60852, 60853, 60855, 
60856, 60857 i 60858 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2012

Propostes de resolució transaccionals presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
60849)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents propostes de resolució transaccionals, 
subsegüents al Debat general sobre l’impuls de la reac-
tivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del 
Govern en la qualitat dels serveis públics (tram. 255-
00004/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 15, del GP ERC

Amb addició

«15. El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta 
estratègica pel sector agroalimentari com a font d’ocu-
pació i competitivitat de l’economia catalana. En aquest 
sentit, insta el Govern a potenciar i desenvolupar al mà-
xim la capacitat de generar ocupació del sector agroali-

mentari en les seves àrees productiva i industrial mitjan-
çant l’aplicació i el compliment estricte de la resolució 
671/VIII del debat parlamentari monogràfic sobre po-
lítica agrària del 14/04/2010. En aquest sentit es vetlla-
rà específicament per aprofitar la totalitat dels recursos 
multiplicadors de la inversió que facilita el cofinança-
ment estatal i europeu de les accions previstes en el Pla 
de Desenvolupament Rural 2007-2013, tenint en comp-
te l’actual conjuntura econòmica i les condicions pressu-
postàries que se’n deriven.»

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 31, apartat h, del GP 
ERC

Amb modificació

«31. h) Donar suport legal i polític a un procés de ratifi-
cació ciutadana de la proposta de pacte fiscal basat en el 
concert econòmic que Catalunya plantegi a l’Estat.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Socialista (reg. 60852)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, portaveu 
del GP Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i so-
bre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat 
dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. II, apartat 2.6, lletra b 
del GP Socialista

Amb modificació

Oposar-se davant el Govern de l’Estat a l’aprovació i po-
sada en marxa de les mesures contemplades actualment 
al Projecte de Llei d’estabilitat pressupostària i qualsevol 
altra iniciativa del Govern de l’Estat que atemptin contra 
l’autogovern de Catalunya i permetin al Govern de l’Es-
tat intervenir a la Generalitat de facto, la seva autonomia 
i les seves competències.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP d’ERC Portaveu del GP SOC
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Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Socialista (reg. 60853)

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, portaveu 
del GP Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i so-
bre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat 
dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. 4, apartat 2.4, lletra a,  
del GP Socialista

Amb modificació

Blindar l’equitat en el conjunt del Servei d’Educació de 
Catalunya, fent que tots els infants i joves rebin un ser-
vei equivalent en els seus paràmetres fonamentals (horari 
escolar –sisena hora de primària–, planificació i atenció 
pedagògica, equipaments educatius, suport econòmic als 
alumnes que ho requereixin) sigui quina sigui la titulari-
tat del centre en el que estudien.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP d’ERC Portaveu del GP SOC  

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 60855)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució transaccionals, subsegüents al Debat 
general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i so-
bre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat 
dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP Socialista, GP del Partit Popular 
de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat 38, del GP del 
Partit Popular de Catalunya

Amb addició

«38. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reformar, abans de finalitzar el primer semestre 
del 2012, el Servei d’Ocupació de Catalunya per fer efec-
tiva a Catalunya l’aplicació del Reial Decret 1796/2010, 
del 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de 

col·locació, amb la participació d’agents públics i privats 
en la intermediació i la incorporació d’entitats públiques 
i privades per tal que participin en la intermediació labo-
ral, en l’orientació, la formació, el reclutament, la protec-
ció i la recol·locació dels treballadors desocupats.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP del PPC 

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 60856)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, sub-
següent al Debat general sobre l’impuls de la reactivació 
econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern 
en la qualitat dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional
Presentada per: GP Socialista, GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució del GP SOC, apartat 2.3 Re-
forma Laboral i a la Proposta de Resolució núm. 4, lletra 
e), apartat I, del GP d’ERC, amb la Proposta de Resolució 
núm. 4 Sobre ocupació, del GP ICV-EUiA

Amb addició

Reforma laboral.

El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig al Real 
Decret Llei 3/2012 de reforma del mercat laboral. Una 
reforma laboral que elimina la capacitat de mediació de 
la Generalitat, constrenyerà el consum i les rendes famili-
ars disponibles, a més d’introduir un alt nivell de conflic-
tivitat a les empreses. Per aquest motiu, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

Instar el Govern de l’Estat a suspendre l’aplicació de la 
normativa aprovada amb el Reial Decret Llei 3/2012, de 
10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mer-
cat laboral.

Presentar un recurs d’inconstitucionalitat al RDL 3/2012 
en els termes que determina el Consell de Garanties Es-
tatutàries en el seu Dictamen.

Garantir els drets dels treballadors i treballadores a tra-
vés d’una legislació negociada entre els agents econò-
mics i socials.

Recuperar les competències de la Generalitat com a Au-
toritat Laboral a Catalunya atesa la distribució compe-
tencial establerta en l’article 149.1.7 de la Constitució Es-
panyola i l’article 170 de l’Estatut d’Autonomia.
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Potenciar l’articulació del Marc Català de Relacions La-
borals a través del diàleg i els acords de sindicats i patro-
nal a través de l’AIC i l’Acord Estratègic.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP ERC

Proposta de resolució transaccional presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Subgrup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60857)

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Albert Rivera Díaz, president-portaveu del 
SP de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i so-
bre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat 
dels serveis públics (tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional
Presentada per: GP Socialista, GP d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, SP de Ciutadans

A la Proposta de resolució núm. 4, apartat 2.4, lletra a,  
del GP Socialista

Amb modificació

Blindar l’equitat en el conjunt del Servei d’Educació de 
Catalunya, fent que tots els infants i joves rebin un ser-
vei equivalent en els seus paràmetres fonamentals (horari 
escolar –sisena hora de primària–, planificació i atenció 
pedagògica, equipaments educatius, suport econòmic als 
alumnes que ho requereixin) sigui quina sigui la titulari-
tat del centre en el que estudien.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors 
Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera  
Díaz, president-portaveu del SP C’s

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 60858)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 133 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 

transaccional, subsegüent al Debat general sobre l’im-
puls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de 
l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics 
(tram. 255-00004/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP So-
cialista

A la Proposta de resolució núm. 2, apartat 7 del GP SOC

Amb supressió

«Iniciar abans de finalitzar l’any 2012 les converses i tre-
balls amb el Govern de l’Estat, en el si del CPFF i de les 
Comissions Bilaterals respectives, per actualitzar el mo-
del de finançament de les Comunitats Autònomes de rè-
gim comú.

»El Parlament ha d’incloure el debat sobre les conclusi-
ons de la Comissió d’Estudi per a un Nou Model de Fi-
nançament en l’ordre de dia d’una sessió plenària de l’ac-
tual període de sessions per tal de propiciar urgentment 
el punt de partida de les negociacions bilaterals amb el 
Govern de l’Estat pel nou pacte fiscal.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització de les subvencions 
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya els exercicis 2009 i 2010
Tram. 253-00006/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
280 i 290)

En el BOPC 280, del 26 de març de 2012, a la pàg. 39, 
i en el BOPC 290, del 10 d’abril de 2012, a la pàg. 9, es 
van publicar la presentació de la proposta, la tramesa a la 
Comissió i el termini de presentació d’esmenes amb un 
número de tipus de tramitació que no es corresponia. Per 
consegüent, i una vegada esmenat l’error, aquesta pro-
posta segueix el seu curs parlamentari amb el número de 
tramitació 253-00006/09, i resta anul·lat el número 250-
01001/09.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les decisions del Govern de l’Es-
tat en matèria de telecomunicacions i sec-
tors regulats
Tram. 302-00125/09

Esmenes presentades
Reg. 59928, 59941, 60338 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
59928)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les decisions del Govern de 
l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats 
(tram. 302-00125/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt

4) L’article 182.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya estableix que la Generalitat designa o participa en 
els processos per a designar els membres, entre d’altres 
organismes, de la Comissió del Mercat de les Telecomu-
nicacions, i dels organismes que eventualment els substi-
tueixen. El Govern de la Generalitat instarà al Govern de 
l’Estat a desenvolupar aquest article de l’Estatut.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 59941)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les decisions del Govern de l’Estat en matèria de teleco-
municacions i sectors regulats (tram. 302-00125/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1) L’actual seu de la CMT a Barcelona ha d’esdevenir 
la Direcció General de Mercats de Telecomunicacions i 
Audiovisuals de la CNMC amb capacitat decisòria i re-
gulatòria efectiva en cas de prosperar la futura llei espa-
nyola de creació de la CNMC.»

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60338)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les decisi-
ons del Govern de l’Estat en matèria de telecomunicaci-
ons i sectors regulats (tram. 302-00125/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 4. Nova redacció

«4) La plantilla de treballadors es mantindrà intacta a 
Barcelona, especialment en les àrees d’anàlisi tècnica i 
jurídica de mercats, i de relació amb organismes interna-
cionals homologables, conservant així el bagatge de co-
neixement que acumula la CMT i que seria del tot inefici-
ent desmuntar.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el garantiment de la defensa dels 
consumidors en situació de sobreendeuta-
ment i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 302-00126/09

Esmenes presentades
Reg. 60337, 60339 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 10.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60337)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defen-
sa dels consumidors en situació de sobreendeutament i 
de pèrdua de l’habitatge (tram. 302-00126/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

4. Potenciar el servei de l’Ofideute, amb més recursos 
econòmics, tècnics i personals i ampliar els convenis amb 
els Ajuntaments que disposen de serveis similars, per tal 
d’ajudar a les persones afectades per les execucions hi-
potecàries a renegociar les condicions dels seus crèdits 
hipotecaris amb les entitats financers, inclosa la dació en 
pagament, i facilitar mesures efectives per preservar el 
seu dret a un habitatge digne.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60339)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment de la defensa dels consumidors en situa-
ció de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge (tram. 
302-00126/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena d’adició d’un nou punt 2 bis

Incorporar en el pla d’actuacions previst al punt 2 i po-
sar en marxa d’immediat un programa per a fer segui-
ment de les persones, les famílies i els col·lectius afectats 
per la crisi hipotecària a Catalunya, a fi de garantir la 
intervenció pública en processos de mediació en compli-
ment d’allò que estableix l’apartat c) de la Moció 56/IX 
d’aquest Parlament.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3

3. Presentar al Parlament en el termini de dos mesos el 
projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya per tal de ga-
rantir la referida protecció dels consumidors en la contra-
ctació de crèdits o préstecs hipotecaris i pal·liar els efec-
tes en els consumidors del sobreendeutament i la pèrdua 
de l’habitatge habitual.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

4.40. INFORMACIó 69

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a la inscripció del Priorat com a pai-
satge cultural agrari de la muntanya medi-
terrània en la Llista del patrimoni mundial de 
la UNESCO
Tram. 401-00031/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 29, 11.04.2012, DSPC-P 49

El Priorat és una comarca que ha entrat al segle XXI amb 
vigor econòmic i social, fruit de la reinterpretació i re-
activació del seu potencial agrícola. I això, gràcies a la 
revisió d’aquest singular paisatge cultural, que s’ha sabut 
projectar cap al futur i cap a la innovació sense maltrac-
tar els testimonis del passat, sense esborrar els coneixe-
ments i els gestos de la tradició ni alterar els valors del 
seu patrimoni cultural. Però sense renunciar, tampoc, a la 
creativitat i l’atreviment emprenedor. Això ha estat pos-
sible gràcies al vincle i el respecte íntims entre la gent i 
el territori, entre la comunitat i els valors amb els quals 
s’identifica.

El Priorat concentra una gran diversitat de paisatges pre-
sents al món rural mediterrani: petites valls planeres in-
tensament cultivades, mosaics de conreus i boscos a les 
fondalades, vessants suaus i altres de molt costeruts, al-
tiplans àrids i secs, cingles vertiginosos, extensos boscos 
als sectors més inaccessibles, barrancs pregons i obacs, 
rius amb una orla de vegetació esponerosa i nuclis de 
població estratègicament adaptats al relleu. El paisatge 
agrari del Priorat conté, a més, una diversitat represen-
tativa dels conreus fonamentals i històrics mediterranis: 
oliveres, vinyes, fruita seca, horta i encara alguns sem-
brats.

El Priorat és avui un magnífic exemple de paisatge agrari 
de la muntanya mediterrània sense deformacions, però 
és també un ric mosaic cultural i espiritual en què convi-
uen el patrimoni material i immaterial amb un paisatge 
que s’ha protegit i potenciat integrant tres espais naturals 
protegits amb altres territoris que formen part de la xarxa 
europea Natura 2000 i amb un parc natural, de manera 
que un 86% de la superfície gaudeix d’alguna forma de 
protecció.

En el moment actual de confluència d’iniciatives públi-
ques i privades en la societat prioratina, que Catalunya li-
deri el projecte per a inscriure un paisatge cultural agra-
ri mediterrani, com el Priorat, en la Llista del patrimoni 
mundial de la UNESCO fa palesa la voluntat de signifi-
car-se amb la terra, l’agricultura, la biodiversitat, la sos-
tenibilitat i l’especificitat de la cultura i l’agricultura me-
diterrànies i pot ésser una oportunitat  i un exemple per a 
altres zones de muntanya de la regió i del món.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya dóna 
suport a la candidatura per a la inscripció del Priorat com 

a paisatge cultural agrari de la muntanya mediterrània en 
la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 59946 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

Alta: Montserrat Roura i Massaneda

Baixa: Maria Senserrich i Guitart

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 360/
IX, sobre la viabilitat d’establir un impost so-
bre transaccions financeres
Tram. 290-00348/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 58786 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00348/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 360/IX, 
sobre la viabilitat d’establir un impost sobre transaccions 
financeres.

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 360/IX, sobre la viabilitat 
d’establir un impost sobre transaccions financeres (núm. 
tram. 290-00348/09), us informo del següent: 
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En el marc dels contactes institucionals habituals que el 
Govern manté amb representants de l’Administració de 
l’Estat, el Govern ha donat trasllat d’aquesta qüestió per 
conèixer quin és el posicionament de l’Estat respecte una 
proposta de finançament a nivell internacional o impost 
sobre transaccions financeres, atès que també ha estat 
plantejat al si de la Unió Europea. Amb tot, no es pot pre-
cisar encara quin seria el posicionament de l’Estat sobre 
aquesta matèria que, en tot cas, pertocaria d’establir i fer 
públic a l’Administració central.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 362/
IX, sobre la certificació forestal de les sure-
des i sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 290-00350/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció / resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00350/09, sobre 362/IX, sobre la 
certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’ac-
tivitat surera, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Barcelona, 2 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 59100).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 363/
IX, sobre la inclusió de l’Institut Català del 
Suro en el grup de treball encarregat d’ela-
borar la normativa europea sobre el vi eco-
lògic i sobre la incorporació del tap de suro 
com a tipus de tap preferent
Tram. 290-00351/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció / resolució amb 
número de tramitació 290-00351/09, sobre 363/IX, sobre 
la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup de tre-
ball encarregat d’elaborar la normativa europea sobre el 
vi ecològic i sobre la incorporació del tap de suro com a 
tipus de tap preferent, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Barcelona, 2 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 59101).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 364/
IX, sobre l’adopció de mesures per a evitar 
la pesca al golf de Sant Jordi de barques 
d’encerclament provinents d’altres zones i 
sobre les inspeccions de captures il·legals
Tram. 290-00352/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
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ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció / resolució amb 
número de tramitació 290-00352/09, sobre 364/IX, sobre 
l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 
Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zo-
nes i sobre les inspeccions de captures il·legals, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Barcelona, 2 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 59102).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 365/
IX, sobre les mesures per a la protecció del 
llentiscle
Tram. 290-00353/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció / resolució amb 
número de tramitació 290-00353/09, sobre 365/IX, sobre 
les mesures per a la protecció del llentiscle, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Barcelona, 2 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 59103).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.

Control del compliment de la Resolució 366/
IX, sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de 
la Resolució 671/VIII, relatiu a l’elaboració 
d’un pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 290-00354/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció / resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00354/09, sobre 366/IX, sobre el 
compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, 
relatiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme 
agrari, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Barcelona, 2 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 59104).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.05.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.
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Control del compliment de la Resolució 368/
IX, sobre la resposta a les necessitats edu-
catives de Castellar del Vallès
Tram. 290-00356/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59155 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00356/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 368/IX, 
sobre la resposta a les necessitats educatives de Castellar 
del Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 368/IX, sobre la resposta a les 
necessitats educatives de Castellar del Vallès (núm. tram. 
290-00356/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ampliarà l’oferta d’estu-
dis d’educació secundària obligatòria pel curs 2012/2013 
al municipi de Castellar del Vallès, amb l’increment de 
dos grups de primer curs d’educació secundària obliga-
tòria, un a l’Institut Puig de la Creu, i l’altre a l’Institut 
Castellar del Vallès.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 369/
IX, sobre l’inici de les obres de construcció 
de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Gi-
rona
Tram. 290-00357/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59156 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00357/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 369/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc de la Pabordia, de Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 369/IX, sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, 
de Girona (núm. tram. 290-00357/09), us informo del se-
güent: 

El Departament d’Ensenyament té previst, en la planifi-
cació de construccions escolars, la nova construcció de 
l’Escola del Bosc de la Pabordia, a la ciutat de Girona. 

L’execució de les obres es durà a terme quan la disponibi-
litat pressupostària ho permeti.

També us informo que, en aquests moments de conten-
ció pressupostària habilitar nous espais per a la bibliote-
ca, gimnàs i sala d’actes a l’edifici actual de l’escola no 
és prioritari en la planificació de construccions escolars.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 370/
IX, sobre l’inici de les obres de construcció 
d’una escola d’adults a Girona
Tram. 290-00358/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59157 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00358/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 370/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola 
d’adults a Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 370/IX, sobre l’inici de 
les obres de construcció d’una escola d’adults a Girona 
(núm. tram. 290-00358/09), us informo del següent: 

Els Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona es-
tan estudiant la millor ubicació definitiva per a l’Escola 
d’Adults de la ciutat de Girona.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 371/
IX, sobre la creació d’un nou pla educatiu 
d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
Tram. 290-00359/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59158 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00359/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 371/IX, 
sobre la creació d’un nou pla educatiu d’entorn al barri 
del Pont Major, de Girona.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 371/IX, sobre la creació d’un 
nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Gi-
rona (núm. tram. 290-00359/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament valora positivament la 
intenció d’incorporar el barri Pont Major dins el Pla edu-
catiu d’entorn de Girona, i continua aconsellant la pro-
moció de treball en xarxa entre els diferents agents edu-
catius del territori, i la introducció de línies d’actuació 
compartides amb els dos plans educatius d’entorn exis-
tents a la ciutat de Girona.

El Departament d’Ensenyament té la intenció de fer un 
estudi sobre la possible incorporació de noves zones de 
Plans educatius d’entorn, establint una priorització se-
gons les necessitats socioeducatives i la disposició pres-
supostària.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 372/
IX, sobre l’inici de les obres de construcció 
d’una escola a la zona 2 i d’un institut al sec-
tor de Palau, de Girona
Tram. 290-00360/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59159 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00360/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 372/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la 
zona 2 i d’un institut al sector de Palau, de Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 372/IX, sobre l’inici de 
les obres de construcció d’una escola a la zona 2 i d’un 
institut al sector de Palau, de Girona (núm. tram. 290-
00360/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha posat en funciona-
ment aquest curs 2011-2012 una nova escola a la ciutat 
de Girona. L’Escola de Girona és una escola de 2 línies 
i s’ubicarà en instal·lacions escolars provisionals. El De-
partament d’Ensenyament té previst en la planificació de 
construccions escolars les obres de nova construcció de 
l’Escola de Girona, però, l’execució de les obres es durà 
a terme quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

També us informem que el Departament d’Ensenyament 
té previst, en la programació de llocs escolars, la creació 
d’un nou institut a la ciutat de Girona. No obstant això, 
la creació del nou institut es durà a terme en el moment 
que les places actuals d’educació secundària obligatòria 

sigui insuficient i les necessitats d’escolarització ho re-
quereixin..

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 373/
IX, sobre l’enderrocament de l’edifici antic 
de l’Escola Pericot, de Girona
Tram. 290-00361/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59160 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00361/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 373/IX, 
sobre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Peri-
cot, de Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 373/IX, sobre l’enderro-
cament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona 
(núm. tram. 290-00361/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha enderrocat l’antic 
edifici de l’Escola Pericot de la ciutat de Girona.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 374/
IX, sobre l’inici de les obres de construcció 
de la nova Escola Pericot a la zona de Mon-
tilivi, de Girona
Tram. 290-00362/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59161 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00362/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 374/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola 
Pericot a la zona de Montilivi, de Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 374/IX, sobre l’inici de les 
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obres de construcció de la nova Escola Pericot a la zona 
de Montilivi, de Girona (núm. tram. 290-00362/09), us 
informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificades i priorit-
zades, en la planificació de construccions escolars, les 
obres de construcció de la nova Escola Pericot a la ciutat 
de Girona. Actualment, l’empresa adjudicatària té redac-
tat el projecte executiu per a la construcció de la nova es-
cola de 2L. Properament, s’iniciaran les obres.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 375/
IX, sobre l’adscripció dels alumnes de l’es-
cola d’Olesa de Bonesvalls a la Secció d’Ins-
titut Begues
Tram. 290-00363/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59162 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00363/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 375/IX, 
sobre l’adscripció dels alumnes de l’escola d’Olesa de 
Bonesvalls a la Secció d’Institut Begues.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 375/IX, sobre l’adscrip-
ció dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls a la 
Secció d’Institut Begues (núm. tram. 290-00363/09), us 
informo del següent: 

El curs 2011/20122 estan escolaritzats a sisè curs d’edu-
cació primària del municipi d’Olesa de Bonesvalls, 18 
alumes.

El Departament d’Ensenyament escolaritza l’alumnat 
que acaba l’etapa d’educació infantil i primària, i ini-
cia l’etapa d’educació secundària obligatòria, en l’àmbit 
d’aquest municipi del territori dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Barcelona Comarques.

Un canvi d’adscripció d’aquest municipi afectaria l’esco-
larització del municipi de Begues, i no es garantiria l’es-
colarització dels alumnes que finalitzen l’etapa d’educa-
ció infantil i primària en el seu propi municipi.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 376/
IX, sobre l’inici de les obres de construcció 
de l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 290-00364/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59163 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00364/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 376/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova, 
de Cervelló.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 376/IX, sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova, de Cervelló (núm. 
tram. 290-00364/09), us informo del següent: 

El 2 de febrer de 2012 el Departament d’Ensenyament ha 
iniciat les obres de construcció de l’Escola Nova del Cerve-
lló per tal que estigui disponible el proper curs 2012-2013.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 377/
IX, sobre la construcció d’un nou institut a 
Mollet del Vallès
Tram. 290-00365/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59164 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00365/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 377/IX, 
sobre la construcció d’un nou institut a Mollet del Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 377/IX, sobre la construcció 
d’un nou institut a Mollet del Vallès (núm. tram. 290-
00365/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té previst, en la planifi-
cació de construccions escolars, la construcció d’un nou 
institut al municipi de Mollet del Vallès. El Departament 
està impulsant la redacció del projecte executiu. L’exe-
cució de les obres es durà a terme quan la disponibilitat 
pressupostària ho permeti.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 378/
IX, sobre l’inici dels ensenyaments de bat-
xillerat a l’Institut Mediterrània, del Vendrell
Tram. 290-00366/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59165 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00366/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 378/IX, 
sobre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut 
Mediterrània, del Vendrell.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 378/IX, sobre l’inici dels 
ensenyaments de batxillerat a l’Institut Mediterrània, del 
Vendrell (núm. tram. 290-00366/09), us informo del se-
güent: 

El Departament d’Ensenyament ampliarà pel curs 2012-
2013 l’oferta d’ensenyaments de Batxillerat a l’Institut 
Mediterrània del municipi del Vendrell.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 379/
IX, sobre la construcció del nou institut de 
Lliçà d’Amunt
Tram. 290-00367/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59166 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00367/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 379/IX, 
sobre la construcció del nou institut de Lliçà d’Amunt.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 379/IX, sobre la construc-
ció del nou institut de Lliçà d’Amunt (núm. tram. 290-
00367/09), us informo del següent: 

El 22 de juliol de 2011 es va signar un conveni de col-
laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt per la cessió d’ús gratuït de 
l’equipament municipal situat al carrer Folch i Torres, 
número 104-116, als efectes d’ubicar provisionalment el 
nou institut de Lliçà d’Amunt.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt cedeix l’ús gratuït, al De-
partament d’Ensenyament, de la superfície de la planta 
baixa de l’edifici situat al carrer Folch i Torres, núm. 104-
116, qualificat d’equipaments, propietat de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, per adequar i posar en funcionament 
l’institut Lliçà II.

Aquesta cessió té una durada d’un any, prorrogable anual-
ment, amb un termini màxim de quatre anys. Per això, el 
Departament d’Ensenyament adquireix el compromís de 
construir el nou institut, amb un termini de quatre anys.

Mentre no es construeixi l’institut, que depèn de la dispo-
nibilitat pressupostària, el Departament d’Ensenyament 
considera més adequat escolaritzar els alumnes a l’edifici 
Folch i Torres, atès que es tracta d’una antiga escola de-
safectada, garantint, per damunt de tot, l’escolarització 
de qualitat dels alumnes del municipi de Lliçà d’Amunt.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 380/
IX, sobre les obres d’ampliació i de reforma 
de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del 
Montmell
Tram. 290-00368/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59167 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00368/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 380/IX, 
sobre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Tere-
sa Godes i Domènech, del Montmell.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 380/IX, sobre les obres 
d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Godes i Do-
mènech, del Montmell (núm. tram. 290-00368/09), us in-
formo del següent: 

El Departament d’Ensenyament és conscient de la neces-
sitat de fer una substitució - ampliació de l’Escola Teresa 
Godes i Domènech del municipi del Montmell. És una 
actuació que està planificada però, malauradament, l’ac-
tual disponibilitat pressupostària no ens permet concre-
tar l’actuació.

No obstant això, el Departament d’Ensenyament realitza 
totes les accions necessàries per garantir l’escolarització 
de qualitat dels alumnes del municipi de Montmell.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 381/
IX, sobre l’execució de la segona fase de les 
obres de l’Escola Parc del Saladar, d’Alcar-
ràs
Tram. 290-00369/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59168 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00369/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 381/IX, 
sobre l’execució de la segona fase de les obres de l’Escola 
Parc del Saladar, d’Alcarràs.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 381/IX, sobre l’execució de 
la segona fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, 
d’Alcarràs (núm. tram. 290-00369/09), us informo del se-
güent: 

El 5 de març de 2012 el Departament d’Ensenyament ha 
iniciat les obres de construcció de la segona fase de l’Es-
cola Parc de Saladar del municipi d’Alcarràs.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 384/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 17/2011, referent al compliment de l’ar-
ticle 35 de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2010
Tram. 290-00370/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 59921 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00370/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 384/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2011, re-
ferent al compliment de l’article 35 de la Llei de pressu-
postos de la Generalitat per al 2010.

Comissió competent: la Sindicatura de Comptes

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 384/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 17/2011, referent al compliment 
de l’article 35 de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per al 2010 (núm. tram. 290-00370/09), us informo del 
següent: 

Tal com es va comprometre davant de la Sindicatura 
de Comptes en les al·legacions efectuades en el projecte 
d’informe, la Secretaria per a Universitats i Recerca ha 
replantejat la tramitació de l’aprovació de les despeses de 
personal de les universitats per tal que s’efectuïn en un 
termini raonable i ajustat al preceptiu legal i, per tant, ha 
dissenyat un calendari general de tramitació.

Per això, també, s’ha establert un model (A) que d’acord 
amb les recomanacions de la Sindicatura de Comptes 
marca la forma en què les universitats han de presentar la 
proposta incorporant, explícitament, les dades agregades 
de places i contractes en equivalències a temps complet. 
A més, s’ha definit un model (B) trimestral per fer un se-
guiment del personal (tan personal docent i investigador 
com personal d’administració i serveis) de les universi-
tats públiques de Catalunya.

Pel que fa al procés de tramitació de 2011, s’ha tramitat 
per a la seva aprovació el capítol 1 de totes les universi-
tats, un cop verificat l’acompliment allò que estipula la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2011.

Pel que fa al procés de tramitació del capítol I per a 2012, 
tenint en compte la pròrroga pressupostària de 2011 i les 
variacions que tant la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 com la Llei 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, introdueixen en matèria de des-
peses de personal, ha calgut allargar el termini de pre-
sentació i anàlisi de les dades sota aquesta nova regula-
ció. Es preveu poder tramitar l’autorització per a totes les 
universitats durant el mes d’abril.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 47/IX, 
sobre les relacions i els compromisos insti-
tucionals amb els ajuntaments
Tram. 390-00047/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció 47/IX amb núme-
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ro de tramitació 390-00047/09, sobre les relacions i els 
compromisos institucionals amb els ajuntaments, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Joana Ortega i Alemany
Barcelona, 4 d’abril de 2012

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 59923).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hàbils 
del termini per als apartats d, e, f, g i h que disposa el 
Govern per a retre comptes davant la Comissió correspo-
nent, el qual finirà el 20.04.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012.

Control del compliment de la Moció 53/IX, 
sobre la política universitària
Tram. 390-00053/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 59922 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00053/09

Sobre: Control compliment de la Moció 53/IX, sobre la 
política universitària

Comissió Competent: Ensenyament i Universitats

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 53/IX, sobre la política universitària 
(núm. de tram. 390-00053/09), us informo del següent: 

a) El Govern, a través de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca, fa un treball constant amb les universitats, amb 
un diàleg aprofundit amb rectors, presidents dels Con-
sells Socials, vicerectors gerents etc, per facilitar el fun-
cionament universitari en èpoques de restricció econòmi-
ca. En aquest sentit, existeix el compromís de treballar 
una revisió del model de finançament on la part variable 
incentivi la qualitat i l’eficiència i en el nou model de go-
vernança. La Ponència per a l’estudi de la governança del 
sistema universitari de Catalunya considera que el tema 
del finançament és una de les claus que ha de recolzar i 
incentivar una millor governança universitària.

b) La Comissió de la Governança i la Ponència associada 
estan treballant des de setembre de 2011 en el tema de la 
millora de la governança essent el cas de l’autonomia un 
tema cabdal en l’agenda de la Ponència i de la Comissió. 
Autonomia i retiment de comptes han de ser claus relle-
vants en el futur universitari català.

c) En la programació acadèmica que està elaborant la 
Comissió de Programació i Ordenació Universitària del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), així com 
en altres actuacions de diverses comissions del CIC i de 
la pròpia Secretaria d’Universitats i Recerca, s’impul-
sen iniciatives per afavorir l’excel·lència i la internacio-
nalització en els graus i màsters, i s’estudia com l’espe-
cialització pot ser una clau per facilitar-les, garantir les 
necessitats dels diferents territoris a través de les seves 
universitats i millorar l’eficiència del conjunt del sistema 
universitari.

d) La Comissió de Relacions Internacionals del CIC ha 
treballat en els darrers mesos un sistema complet d’indi-
cadors d’internacionalització del sistema universitari ca-
talà (mobilitat del professorat i estudiantat, recerca coo-
perativa, dobles titulacions,...).

En paral·lel, el CIC assegura la presència de les dotze uni-
versitats catalanes a la fira NAFSA: Association of In-
ternational Educators, de Houston, que és la més gran 
d’Estats Units i a l’EAIE (European Association for In-
ternational Education) de Dublín, la fira universitària 
més important d’Europa. D’altra banda, l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ator-
ga beques de mobilitat per als millors estudiants catalans 
que marxen a estudiar fora. També enguany es treballa 
amb les universitats de l’Euroregió que Catalunya presi-
deix en aquest període.

A través del web Study in Catalonia es farà captació de 
talent arreu per els màsters en anglès oferts a Catalunya, 
captació que s’afegirà a les diverses iniciatives que por-
ten a terme la majoria dels màsters internacionalitzats o 
en procés de ser-ho, moltes vegades amb recursos que 
provenen de les administracions o d’institucions priva-
des.

e) Les beques d’Excel·lència Acadèmica de l’AGAUR, 
creades per la Generalitat de Catalunya l’any 2011, van 
dedicades a potenciar l’esforç i els bons mèrits acadè-
mics, oferint una estada de mig any a una universitat es-
trangera de prestigi.

f) En la Comissió de Programació i Ordenació Acadè-
mica del CIC s’està estudiant el tema de com promoure 
bones ofertes d’estudis humanístics i de llengües en tot 
el territori, a partir de col·laboracions interuniversitàries, 
màsters de professorat de secundària en àmbits de lle-
tres, etc.

Finalment, el CIC disposa d’una comissió per a la mi-
llora de la formació inicial dels mestres on hi intervenen 
tots els degans d’educació i el departament d’Ensenya-
ment. S’ha elaborat també el Pla 2012-2014 per a asse-
gurar una bona formació en llengües (català, castellà i 
anglès) abans i durant els estudis dels graus d’educació.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre el Pla d’ocu-
pació per a la racionalització de l’organitza-
ció i l’optimització del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya 2012-2014
Tram. 354-00172/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 58228).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
perquè informi sobre l’actuació del Departa-
ment durant la jornada de vaga general del 
29 de març, especialment pel que fa als in-
cidents produïts a Barcelona en finalitzar la 
manifestació convocada pels sindicats
Tram. 354-00177/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 58602).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el dispositiu policial previst per a la vaga 
general del 29 de març de 2012
Tram. 354-00180/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 58680).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incidents que van tenir lloc a Barce-
lona durant la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 354-00181/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 58682).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
les mesures davant la supressió del Fons 
d’acollida, integració i reforç educatiu dels 
immigrants
Tram. 354-00182/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 58773).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre les ne-
gociacions amb representants del grup Las 
Vegas Sands Corporation amb relació al 
projecte del macrocomplex de lleure Euro-
vegas
Tram. 354-00183/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 59119).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió de l’11.04.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les detencions i les situacions relatives a 
la seguretat durant la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 354-00184/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 59120).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
durant les manifestacions del 29 de març de 
2012
Tram. 354-00185/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 59229).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la situació creada per l’aplicació a les 
competicions esportives de la taxa de ser-
veis policials
Tram. 354-00186/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 60445 i 60759).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
12.04.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 352-01132/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01133/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01134/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Municipis per la In-
dependència amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01135/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Òmnium Cultural amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01136/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Barrat 
i Esteve, professor titular de dret constituci-
onal de la Universitat d’Alacant, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01137/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Xavier Arbós 
i Marín, catedràtic de dret constitucional de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Giro-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01138/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01139/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Quim Bru-
gué, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01140/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Martí, professor del Departament de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01141/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Jaume Ma-
gre, director de la Fundació Pi i Sunyer i pro-
fessor del Departament de Dret Constituci-
onal i Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01142/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del 
Deute Extern amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01143/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la comissió organitzadora de les 
consultes per la independència amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01144/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01145/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la iniciati-
va legislativa popular per a la prohibició dels 
conreus transgènics amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01146/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels sindicats Unió General de Treba-
lladors i Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01147/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01148/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01149/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Pache-
co, politòleg expert en participació ciutada-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01150/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Joaquín 
Tornos, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01151/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.
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Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz 
Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01152/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Víctor Ferre-
res, professor titular de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01153/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Manuel Ger-
pe, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01154/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01155/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Carme For-
cadell, membre del Secretariat de l’As-
semblea Nacional Catalana, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01156/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Luis Agui-
ar de Luque, catedràtic de dret constituci-
onal de la Universitat Carlos III, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01157/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Quim Torra, 
membre de Sobirania i Justícia, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01158/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Guibernau, professora de ciència política 
al Queen Mary College de la Universitat de 
Londres, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01159/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

4.53.05. INFORMACIó 83

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Resina, professor de la Universitat de 
Standford, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01160/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Carles Boix, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat de Princeton, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01161/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’Hèctor López 
Bofill, professor de dret constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01162/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Javier Pérez 
Royo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Sevilla, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01163/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’Antoni Abat, 
professor de dret constitucional d’Esade, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01164/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Diego Ar-
cos, president del Casal Argentí de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01165/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Josep Manel 
Ximenis, alcalde d’Arenys de Munt i presi-
dent de la Coordinadora Nacional de la Con-
sulta sobre la Independència, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01166/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Moli-
nera, regidor d’Altafulla, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01167/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.
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Proposta de compareixença de Maribi Ugar-
teburu, exalcaldessa d’Amoroto i promotora 
d’Udalbiltza, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01168/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Jean-Guy 
Talamoni, impulsor del Procés de Matignon 
i membre de Corsica Libera, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01169/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Gavino Sale, 
diputat de Sardenya i impulsor de diverses 
consultes populars, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 352-01170/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Govern d’Escòcia amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01171/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Castellà Andreu, professor titular de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01172/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 59437).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’Ángel Luis 
Alonso de Antonio, professor titular de dret 
constitucional de la Universidad Compluten-
se de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01173/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 59437).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Miquel Buch 
Moya, president de l’Associació Catalana de 
Municipis, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01174/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Manuel Bus-
tos Garrido, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01175/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

4.53.05. INFORMACIó 85

Proposta de compareixença d’Esther Mitjans 
Perelló, directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01176/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01177/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’Antoni Molas i 
Casas, president del Consell de Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01178/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01179/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01180/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Castellà Andreu, professor titular de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01181/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo 
i Martínez, director dels Estudis de Dret i del 
Postgrau d’Administració electrònica de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01182/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.
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Proposta de compareixença d’Óscar Rebo-
llo Izquierdo, professor de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01183/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Proposta de compareixença de Miquel Roca 
Junyent, advocat, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01184/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 59940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè exposi 
la política de taxes universitàries
Tram. 356-00581/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58610).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Territori del Sénia 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informi sobre el projecte pilot «Oli i oli-
veres mil·lenàries»
Tram. 356-00613/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 58400).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió de 
l’11.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la política universitària
Tram. 356-00616/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 58609).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Fundació per la Pau davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
exposi les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 356-00617/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58670).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió de l’11.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè exposi les preocupacions i reco-
manacions sobre l’adopció d’un tractat que 
reguli el comerç internacional d’armes
Tram. 356-00618/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58670).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió de l’11.04.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Ma-
teo Andrés, president del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre les dades de l’informe PISA
Tram. 356-00619/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58897).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 10.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de l’Esport davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació crea-
da per l’aplicació a les competicions espor-
tives de la taxa de serveis policials
Tram. 356-00621/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60444 i 
60760).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè expli-
qui el segon estudi de l’Observatori de Vulne-
rabilitat «L’ocupació dels col·lectius vulnera-
bles en el marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 356-00622/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 60467).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió de l’11.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre l’avaluació i el balanç de l’apli-
cació del VI Programa de medi ambient de 
la Unió Europea 2002-2011, en el marc de 
les competències en matèria mediambien-
tal de la Generalitat, i de la participació i les 
aportacions a la formulació del VII Programa 
de medi ambient de la Unió Europea 2012-
2020, en el tràmit de consulta pública i peti-
ció d’aportació de propostes a les autoritats 
nacionals i regionals europees
Tram. 356-00623/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60514).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió dl’11.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Federacions Esporti-
ves Catalanes davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui com afecta el cobrament de 
la taxa de serveis policials llurs activitats es-
portives
Tram. 356-00624/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Ciclis-
me davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats espor-
tives
Tram. 356-00625/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.



16 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 297

4.53.10. INFORMACIó 88

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Atletis-
me davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats espor-
tives
Tram. 356-00626/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Moto-
ciclisme davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats 
esportives
Tram. 356-00627/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Auto-
mobilisme davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats 
esportives
Tram. 356-00628/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Triatló 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui 
com afecta el cobrament de la taxa de ser-
veis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00629/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60637).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 12.04.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la situació de la inspecció 
tècnica de vehicles (ITV)
Tram. 355-00110/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació (reg. 59905).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.04.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del secretari general del De-
partament de Cultura davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre les 
notícies aparegudes a la premsa amb rela-
ció a l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 357-00282/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 04.04.2012 (DSPC-C 280).
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2011
Tram. 232-00004/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 29, 10.04.2012, DSPC-P 48

Ple del parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2012, ha examinat les liquidacions del pressupost del 
Parlament corresponents al 2011 que ha presentat la Me-
sa Ampliada i, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’arti-
cle 29 del Reglament del Parlament, ha aprovat les dites 
liquidacions.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
M. Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2011. 1r període liquidació 01.01.2011 a 31.07.2011 

Cap. Article
Pressupost  

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 7.204.013,18 4.339.604,21 2.864.408,97 4.339.604,21 4.339.604,21
11 942.534,39 417.845,85 524.688,54 417.845,85 417.845,85

12 11.588.921,19 8.534.677,38 3.054.243,81 8.534.677,38 8.534.677,38

13 315.497,36 134.234,11 181.263,25 134.234,11 134.234,11

15 1.230.543,56 147.905,06 1.082.638,50 147.905,06 147.905,06

16 4.101.590,58 2.277.232,51 1.824.358,07 2.277.232,51 2.277.232,51

17 1.245.105,88 377.805,20 867.300,68 377.805,20 377.805,20

Resultat 26.628.206,14 16.229.304,32 10.398.901,82 16.229.304,32 16.229.304,32

2 20 737.635,88 605.822,60 131.813,28 605.822,60 367.440,36
21 1.095.167,67 610.490,15 484.677,52 521.400,15 358.720,04

22 5.024.549,24 3.108.744,16 1.915.805,08 3.108.744,16 2.467.158,27

23 4.106.331,42 2.611.026,88 1.495.304,54 2.611.026,88 2.611.026,88

24 569.000,00 439.886,86 129.113,14 439.886,86 202.571,70

Resultat 11.532.684,21 7.375.970,65 4.156.713,56 7.286.880,65 6.006.917,25

4 48 17.103.000,00 11.125.170,13 5.977.829,87 11.125.170,13 11.125.170,13

Resultat 17.103.000,00 11.125.170,13 5.977.829,87 11.125.170,13 11.125.170,13

6 61 1.918.124,00 328.446,05 1.589.677,95 328.446,05 311.515,13
62 463.000,00 116.744,58 346.255,42 116.744,58 51.526,79

64 230.000,00 18.435,53 211.564,47 18.435,53 15.118,94

65 1.590.672,00 137.183,03 1.453.488,97 137.183,03 137.183,03

67 171.204,00 14.238,73 156.965,27 14.238,73 14.238,73

Resultat 4.373.000,00 615.047,92 3.757.952,08 615.047,92 529.582,62

8 83 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Resultat 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Resultat 59.656.890,35 35.345.493,02 24.311.397,33 35.256.403,02 33.890.974,32
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2011. Liquidació 01.01.2011 a 31.12.2011

Cap. Article
Pressupost  

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 7.275.079,88 7.274.029,71 1.050,17 7.274.029,71 7.274.029,71
11 610.034,39 608.243,50 1.790,89 608.243,50 608.243,50

12 12.781.906,09 12.778.997,91 2.908,18 12.778.997,91 12.778.997,91

13 187.497,36 185.023,37 2.473,99 185.023,37 185.023,37

15 1.230.543,56 1.229.549,01 994,55 1.229.549,01 1.229.549,01

16 4.101.590,58 3.935.534,40 166.056,18 3.935.534,40 3.935.534,40

17 1.118.058,85 542.291,58 575.767,27 542.291,58 542.291,58

Resultat 27.304.710,71 26.553.669,48 751.041,23 26.553.669,48 26.553.669,48

2 20 737.635,88 644.353,87 93.282,01 644.353,87 644.157,17
21 1.151.476,73 769.722,80 381.753,93 769.722,79 763.605,63

22 6.125.860,59 4.916.456,67 1.209.403,92 4.916.456,67 4.909.944,69

23 5.204.630,94 5.076.883,74 127.747,20 5.076.883,74 5.076.883,74

24 569.000,00 480.963,31 88.036,69 480.963,31 452.910,59

Resultat 13.788.604,14 11.888.380,39 1.900.223,75 11.888.380,38 11.847.501,82

4 48 19.770.035,46 19.766.929,08 3.106,38 19.766.929,08 19.766.929,08

Resultat 19.770.035,46 19.766.929,08 3.106,38 19.766.929,08 19.766.929,08

6 61 2.386.131,33 1.038.142,89 1.347.988,44 1.038.142,89 1.016.692,23
62 463.000,00 120.003,66 342.996,34 120.003,66 72.849,50

64 230.000,00 36.876,95 193.123,05 36.876,95 36.876,95

65 1.590.672,00 673.107,75 917.564,25 673.107,75 525.607,75

67 171.204,00 64.285,65 106.918,35 64.285,65 64.285,65

Resultat 4.841.007,33 1.932.416,90 2.908.590,43 1.932.416,90 1.716.312,08

8 83 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Resultat 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Resultat 65.724.357,64 60.161.395,85 5.562.961,79 60.161.395,84 59.904.412,46

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de diverses cobertures d’asse-
gurances del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00003/09

Anunci

Secretaria general

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del 
Parlament de Catalunya del 3 d’abril de 2012, per la qual 
s’acorda de convocar la licitació pública per a la contra-
ctació de diverses cobertures d’assegurances del Parla-
ment de Catalunya (exp. núm. 630-00003/09)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament d’Oï-
doria de Comptes i Tresoreria.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació de diverses pò-
lisses d’assegurances (expedient número: 630-00003/09)

Lot 1: «Vida»: Cobertura d’assegurances de vida (grup 
temporal renovable)

CPV: 66511000

Lot 2: «Accidents»: Cobertura d’assegurances de mort o 
d’invalidesa per accidents

CPV: 66512100

b) Termini d’execució: des de les 0 hores del dia 1 de juli-
ol de 2012 fins a les 24 hores del dia 30 de juny de 2013, 
prorrogable per una anualitat més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 408.000,00 euros 
(IVA no inclòs).
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Lot 1 (Vida): 340.000 euros (IVA no inclòs)

Lot 2 (Accidents): 68.000 euros (IVA no inclòs)

b) Valor estimat del contracte: 418.444,00 euros (IVA no 
inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista

Els establerts per la clàusula 18 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars

7. Criteris de valoració

Oferta econòmica: de 0 a 35 punts. 

b) Percentatge de participació en els beneficis a què es 
comprometi el licitador: de 0 a 30 punts.

c) Programari de gestió per mitjà d’un sistema de trans-
missió de dades en línia: de 0 a 25 punts.

d) Millores sobre les garanties mínimes del plec de pres-
cripcions tècniques: de 0 a 10 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’Oïdo-
ria de Comptes i Tresoreria.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003. 

d) Telèfon: 93 3046536.

e) Fax: 93 3046547.

f) Adreça electrònica: dpol@parlament.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 14 
de maig de 2012.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 14 de maig de 2012

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 18 del plec de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secreta-
ria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: matins, de 9.00 h a 14.00 h, i tardes, 
de 16.00 h a 18.30 h

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 29 de maig 
de 2012 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en el punt 8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adju-
dicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 3 d’abril de 
2012.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.04.2012

Secretaria general

La Mesa de Parlament, en sessió tinguda el 3 d’abril de 
2012, d’acord amb el que preveu la clàusula 17 del plec 
de clàusules administratives que determina la composi-
ció de la mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents: 

President: Sr. Lluís Corominas i Díaz, vicepresident pri-
mer o en substitució la Sra. Montserrat Tura i Camafrei-
ta, secretària segona.

Vocals: 

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de comptes i Tresoreria o 
en substitució José Luis Casares i Santillana, gestor eco-
nòmic.

Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament o en 
substitució Imma Folchi, secretària general del Parla-
ment.

Sra. Laura Martínez i Fernández, gestora econòmica 
(d’assegurances i nòmines) del Departament d’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria o en substitució Francesc Roig i 
Lleixà, gestor econòmic.

Sra. Montserrat Rovira, funcionària d’Oïdoria de Comp-
tes i Tresoreria o en substitució Raül Galceran i Parceri-
sas, tècnic de comptabilitat i tresoreria.

Secretària: Yasmina Garcia Durà o en substitució Elisa-
bet Riambau Möller, ambdues, secretaries de Serveis Ju-
rídics.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Proposta de resolució sobre el finançament de les places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
	Tram. 250-00981/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’actuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
	Tram. 250-00982/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
	Tram. 250-00983/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla especial de protecció d
	Tram. 250-00984/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00985/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les mesures per a fer efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
	Tram. 250-00986/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el traspàs a les comunitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques destinada a finalitats d’interès social
	Tram. 250-00987/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de construcció del perllongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà i Lloreda, a Badalona
	Tram. 250-00988/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la seguretat viària i l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres i sobre la millora urgent de la circumval·lació de la carretera N-II al pas per Figueres
	Tram. 250-00989/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona
	Tram. 250-00990/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
	Tram. 250-00991/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Catalunya Nord
	Tram. 250-00992/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, la integritat física i els drets dels habitants de El Regadío, a Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets
	Tram. 250-00993/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el no-cessament de l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
	Tram. 250-00994/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables
	Tram. 250-00995/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
	Tram. 250-01068/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01069/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la incorporació de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus
	Tram. 250-01070/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera nacional A-2
	Tram. 250-01071/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’acceleració del peritatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
	Tram. 250-01072/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el funcionament de l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
	Tram. 250-01073/09
	Presentació



	3.10.30.	Debats generals
	Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics
	Tram. 255-00004/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Propostes de resolució transaccionals presentades pels grups parlamentaris


	3.10.63.	Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis 2009 i 2010
	Tram. 253-00006/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 280 i 290)



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats
	Tram. 302-00125/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l’habitatge
	Tram. 302-00126/09
	Esmenes presentades




	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la inscripció del Priorat com a paisatge cultural agrari de la muntanya mediterrània en la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO
	Tram. 401-00031/09
	Lectura en el Ple



	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/09
	Substitució de diputats



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 360/IX, sobre la viabilitat d’establir un impost sobre transaccions financeres
	Tram. 290-00348/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 362/IX, sobre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
	Tram. 290-00350/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 363/IX, sobre la inclusió de l’Institut Català del Suro en el grup de treball encarregat d’elaborar la normativa europea sobre el vi ecològic i sobre la incorporació del tap de suro com a tipus de tap preferent
	Tram. 290-00351/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 364/IX, sobre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions de captures il·legals
	Tram. 290-00352/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 365/IX, sobre les mesures per a la protecció del llentiscle
	Tram. 290-00353/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 366/IX, sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, relatiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
	Tram. 290-00354/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 368/IX, sobre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del Vallès
	Tram. 290-00356/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 369/IX, sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
	Tram. 290-00357/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 370/IX, sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults a Girona
	Tram. 290-00358/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 371/IX, sobre la creació d’un nou pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
	Tram. 290-00359/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 372/IX, sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la zona 2 i d’un institut al sector de Palau, de Girona
	Tram. 290-00360/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 373/IX, sobre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
	Tram. 290-00361/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 374/IX, sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot a la zona de Montilivi, de Girona
	Tram. 290-00362/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 375/IX, sobre l’adscripció dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls a la Secció d’Institut Begues
	Tram. 290-00363/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 376/IX, sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova, de Cervelló
	Tram. 290-00364/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 377/IX, sobre la construcció d’un nou institut a Mollet del Vallès
	Tram. 290-00365/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 378/IX, sobre l’inici dels ensenyaments de batxillerat a l’Institut Mediterrània, del Vendrell
	Tram. 290-00366/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 379/IX, sobre la construcció del nou institut de Lliçà d’Amunt
	Tram. 290-00367/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 380/IX, sobre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Montmell
	Tram. 290-00368/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 381/IX, sobre l’execució de la segona fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, d’Alcarràs
	Tram. 290-00369/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 384/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010
	Tram. 290-00370/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 47/IX, sobre les relacions i els compromisos institucionals amb els ajuntaments
	Tram. 390-00047/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 53/IX, sobre la política universitària
	Tram. 390-00053/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal
	Tram. 354-00172/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Departament durant la jornada de vaga general del 29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona en finalit
	Tram. 354-00177/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial previst per a la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00180/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van tenir lloc a Barcelona durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00181/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les mesures davant la supressió del Fons d’acollida, integració i reforç educatiu dels immigrants
	Tram. 354-00182/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les negociacions amb representants del grup Las Vegas Sands Corporation amb relació al projecte del macrocomplex de lleure 
	Tram. 354-00183/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les detencions i les situacions relatives a la seguretat durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00184/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra durant les manifestacions del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00185/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació creada per l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de serveis policials
	Tram. 354-00186/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01132/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01133/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01134/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01135/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01136/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional de la Universitat d’Alacant, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01137/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01138/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01139/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01140/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01141/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01142/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01143/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió organitzadora de les consultes per la independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01144/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01145/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01146/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01147/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01148/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01149/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01150/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01151/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01152/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01153/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01154/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01155/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Forcadell, membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01156/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01157/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Quim Torra, membre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01158/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Montserrat Guibernau, professora de ciència política al Queen Mary College de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01159/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01160/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01161/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Hèctor López Bofill, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01162/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01163/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Abat, professor de dret constitucional d’Esade, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01164/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01165/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Manel Ximenis, alcalde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01166/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Molinera, regidor d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01167/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, exalcaldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01168/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamoni, impulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica Libera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01169/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gavino Sale, diputat de Sardenya i impulsor de diverses consultes populars, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01170/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Govern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01171/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01172/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, professor titular de dret constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01173/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01174/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01175/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01176/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01177/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Molas i Casas, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01178/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01179/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01180/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01181/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01182/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01183/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01184/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè exposi la política de taxes universitàries
	Tram. 356-00581/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Territori del Sénia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
	Tram. 356-00613/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la política universitària
	Tram. 356-00616/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 356-00617/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 356-00618/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Mateo Andrés, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les dades de l’informe PISA
	Tram. 356-00619/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació creada per l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de serveis policials
	Tram. 356-00621/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el segon estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat «L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi socioe
	Tram. 356-00622/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’avaluació i el balanç de l’aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Europea 2002-2011, en el ma
	Tram. 356-00623/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives Catalanes davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials llurs activitats esportives
	Tram. 356-00624/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Ciclisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00625/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Atletisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00626/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Motociclisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00627/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Automobilisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00628/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Triatló davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00629/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
	Tram. 355-00110/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 357-00282/09
	Substanciació



	4.90.	Règim interior
	4.90.05.	Pressupost del Parlament
	Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2011
	Tram. 232-00004/09
	Aprovació



	4.90.15.	Contractació
	Contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya
	Tram. 630-00003/09
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